Portaria n.º 1315/GM, de 30 de novembro de 2000
O Ministro de Estado da Saúde no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências;
Considerando o disposto no Decreto nº 2.268, de 30 de junho de 1997, que regulamenta a Lei
supracitada;
Considerando o disposto na Portaria GM/MS nº 3.407, de 05 de agosto de 1998, que aprova o
Regulamento Técnico sobre as atividades de transplante e dispõe sobre a Coordenação Nacional de
Transplantes;
Considerando o disposto na Portaria GM/MS nº 1316, de 30 de novembro de 2000, que estabelece
o Regulamento Técnico de Transplante de Medula Óssea e Outros Precursores Hematopoéticos e as
Normas de Cadastramento de Serviços de Transplante de Medula Óssea;
Considerando o disposto na Portaria GM/MS nº 1314, de 30 de novembro de 2000, que estabelece o
conjunto de procedimentos relacionados a realização de exames de histocompatibilidade destinados à
identificação de receptores e possíveis doadores de medula óssea e outros precursores hematopoéticos, e
Considerando a necessidade de consolidar e ampliar o cadastramento de candidatos voluntários à
doação de medula óssea e outros precursores hematopoéticos, estabelecendo os mecanismos destinados
a organizar o fluxo de informações, de tipificação e cadastro de doadores no Registro Brasileiro de
Doadores Voluntários de Medula Óssea – REDOME, resolve:
Art. 1º - Estabelecer, na forma do Anexo I desta Portaria, os mecanismos destinados a organizar o
fluxo de informações, de tipificação e cadastro de doadores no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários
de Medula Óssea – REDOME.
Art. 2º - Determinar que as Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal, que tenham
Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos instalada e em funcionamento, adotem, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta Portaria, as medidas necessárias para que estas Centrais
exerçam as seguintes atividades relativas à ampliação do REDOME:
a - organização dos fluxos de captação de doadores voluntários,
b - organização do sistema de orientações aos candidatos;
c - organização do encaminhamento desses candidatos ao Hemocentro mais próximo, previamente
designado pela Secretaria de Saúde;
d - organização e informação ao(s) Hemocentro(s) de grade de distribuição dos exames de
histocompatibilidade aos laboratórios devidamente cadastrados no SUS, classificados como de Tipo II, em
conformidade com as Portarias GM/MS nº 1312 e 1313, ambas de 30 de novembro de 2000, de acordo
com sua capacidade instalada contratada;
e - recepção e envio ao Registro Brasileiro Doadores Voluntários de Medula Óssea – REDOME – no
Instituto Nacional de Câncer – INCA, do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, dos resultados dos exames
realizados pelos laboratórios e as demais informações necessárias à implantação do cadastro, de acordo
com o documento Termo de Consentimento/Autorização de Exames/Resultados de Exames, conforme
modelo estabelecido no Anexo II desta Portaria;
f - manutenção de arquivo contendo as informações repassadas ao REDOME.
§ 1º Na hipótese de não haver laboratório de histocompatibilidade cadastrado e/ou classificado como
de Tipo II no estado em que esteja instalada a CNCDO, a Secretaria Estadual de Saúde deverá estabelecer
os mecanismos necessários para o envio, pelo Hemocentro, das amostras de sangue coletadas dos
candidatos à doação a um laboratório que esteja nestas condições, para a realização dos exames
pertinentes.
§ 2º Aqueles estados que não tenham CNCDO instalada e em funcionamento, poderão estabelecer
fluxos alternativos que não envolvam a Central, obedecendo, no entanto, aos demais preceitos
estabelecidos nesta Portaria.

Art. 3º - Determinar que as Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal estabeleçam, no
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação desta Portaria, o rol de Hemocentros sob sua gestão que
deverão fazer parte do processo de cadastramento no REDOME, disponibilizando esta relação às suas
respectivas CNCDO.
Art. 4º - Estabelecer as seguintes responsabilidades e atividades a serem assumidas e
desenvolvidas pelos Hemocentros designados no processo de cadastramento no REDOME, conforme
definido no Artigo 3° desta Portaria:
a - receber os candidatos à doação encaminhados pela CNCDO;
b - orientar os candidatos no que se refere ao procedimentos de doação de medula propriamente
dito- sugestão de texto básico contido no Anexo III desta Portaria;
c - obter do candidato a formalização de sua disposição de doação, no documento Termo de
Consentimento/Autorização de Exames/Resultados de Exames, conforme modelo estabelecido no Anexo II
desta Portaria;
d - coletar, processar e armazenar, de acordo com as especificidades técnicas pertinentes, o material
necessário à realização dos exames de histocompatibilidade requeridos para cadastramento do doador no
REDOME;
e - enviar, adotados os adequados procedimentos de acondicionamento e transporte, ao laboratório
de histocompatibilidade cadastrado, de acordo com a grade de distribuição estabelecida pela CNCDO, o
material a ser submetido aos exames de histocompatibilidade. Este material deverá ser acompanhado de
autorização para realização dos exames contida no documento de que trata a alínea “c” deste Artigo
(Anexo II);
f - localizar e chamar o candidato à doação no caso de o mesmo, após sua inscrição no REDOME,
vir a ser selecionado como possível doador para um determinado receptor, ocasião em que coletará nova
amostra de material para a realização da 2ª etapa da identificação do doador (que será enviada ao
laboratório de histocompatibilidade) e realizará, no próprio Hemocentro, os exames de sorologia do doador,
informando os resultados obtidos à CNCDO;
g - manter arquivo contendo as informações relativas aos candidatos à doação recebidos e
encaminhados.
§ 1º Na eventualidade do Hemocentro ter capacidade instalada, em sua própria estrutura, para a
realização dos exames de histocompatibilidade, sendo seu laboratório cadastrado e classificado como de
Tipo II, deverá fazê-lo esgotando, em primeiro lugar, esta capacidade e, se for o caso, enviando os exames
excedentes aos laboratórios cadastrados de acordo com a grade de distribuição estabelecida pela CNCDO;
§ 2º Aqueles exames de histocompatibilidade realizados pelo próprio Hemocentro deverão ser
processados/faturados de acordo com o estabelecido Artigo 5º da Portaria GM/MS nº 1314, de 30 de
novembro de 2000, e o resultado informado à CNCDO;
§ 3º Na hipótese prevista na alínea “f” deste Artigo, os exames de sorologia realizados pelo
Hemocentro poderão ser processados/faturados de acordo com as normas e tabela em vigor.
§ 4º Em qualquer hipótese, a coleta, processamento inicial, armazenagem, acondicionamento e
transporte de material colhido de candidatos à doação de medula óssea para envio aos laboratórios de
histocompatibilidade com a finalidade de cadastramento no REDOME, poderá ser processado/faturado pelo
Hemocentro, conforme estabelecido no Artigo 6° da Portaria GM/MS nº 1314, de 30 de novembro de 2000.
Art. 5º - Estabelecer as seguintes responsabilidades e atividades a serem assumidas e
desenvolvidas pelos Laboratórios de Histocompatibilidade (laboratórios de histocompatibiliade cadastrados
no SUS e classificados como de Tipo II, em conformidade com as Portarias GM/MS nº 1312 e 1313, ambas
de 30 de novembro de 2000) no processo de cadastramento de doadores no REDOME.
a - receber o material a ser submetido aos exames de histocompatibilidade enviados pelo
Hemocentro, acompanhado da autorização para a realização destes exames contida no documento cuja
forma consta do Anexo II desta Portaria;
b - realizar os exames de histocompatibilidade previstos na 1ª Fase de identificação do doador, em
conformidade com o estabelecido no Artigo 5º da Portaria GM/MS nº 1314, de 30 de novembro de 2000;
c - anotar os resultados dos exames no documento cuja forma consta do Anexo II desta Portaria;
d - enviar, à CNCDO, o documento (Anexo II), devidamente preenchido e assinado pelo responsável
técnico do laboratório.

e - No caso previsto na alínea “f” do Artigo 4° des ta Portaria, receber a nova amostra e realizar o
exame previsto na 2ª Fase de identificação do doador, em conformidade com o estabelecido Artigo 5º da
Portaria GM/MS nº 1314, de 30 de novembro de 2000, informando o resultado à CNCDO.
Parágrafo único. O laboratório processará/faturará os procedimentos realizados e autorizados pelo
Hemocentro, por meio de APAC, de acordo com o estabelecido Artigo 4º da Portaria GM/MS nº 1.314, de
30 de novembro de 2000, informando o resultado à CNCDO.
Art. 6º - Determinar à Secretaria de Assistência à Saúde que adote as medidas necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 7º - Estabelecer que os procedimentos relativos à realização de exames de histocompatibilidade
e de coleta, processamento inicial, armazenagem, acondicionamento e transporte de material colhido de
candidatos à doação de medula óssea pelo Hemocentro, estabelecidos na PT GM/MS nº 1.317, de 30 de
novembro de 2000, serão custeados com recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação –
FAEC, devendo ser processados por meio de APAC.
Parágrafo único. A Secretaria de Assistência à Saúde deverá adotar as providências necessárias à
implantação das APAC de que trata este Artigo, até 1º de janeiro de 2001.
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

JOSÉ SERRA

ANEXO I
FLUXO DE INFORMAÇÕES, TIPIFICAÇÃO E CADASTRO DE DOADORES NO
REGISTRO NACIONAL DE DOADORES DE MEDULA ÓSSEA – REDOME
A - DOADOR VOLUNTÁRIO DE MEDULA ÓSSEA – Passos a serem cumpridos:
1 - Os cidadãos que desejarem, voluntariamente, cadastrar-se como doadores de medula óssea e
outros Precursores Hematopoéticos deverão buscar, por telefone, e-mail ou pessoalmente, na Central de
Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos - CNCDO de seu estado, informações a respeito de como
proceder para realizar seu cadastro de doador junto ao Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de
Medula Óssea -REDOME.
2 - De posse das informações prestadas pela CNCDO e com o endereço do Hemocentro de
referência, o voluntário deverá dirigir-se a este Hemocentro, onde receberá informações adicionais sobre o
processo de doação de medula óssea, firmará o documento Termo de Consentimento, constante do Anexo
II desta Portaria e se submeterá à coleta de sangue para a realização da 1ª Fase dos exames de
Histocompatibilidade;
3 - Após o cumprimento do passo descrito acima, o voluntário ficará ciente e acorde com uma futura
eventual chamada pelo Hemocentro, caso venha a ser selecionado como possível doador para
determinado receptor;
4 - Cadastrado no REDOME e na eventualidade de ser selecionado como possível doador para
determinado receptor, o voluntário deverá atender ao chamado do Hemocentro, onde deverá comparecer
imediatamente a fim de confirmar a disposição de doação e submeter-se a uma nova coleta de amostra de
sangue, agora para a realização dos exames de Histocompatibilidade de Fase II e sorologia.
5 - Confirmada a compatibilidade e eleito o voluntário como efetivo doador, o mesmo receberá, no
Hemocentro, as informações a respeito do local em que deverá comparecer para a efetivação da coleta de
medula óssea ou de células precursoras.
6 - No caso de doação de medula óssea, o doador será encaminhado a um hospital indicado pelo
Hemocentro (a própria unidade onde se dará o Transplante, ou outra em que se coletará, acondicionará e
encaminhará a medula para a unidade de transplante). Comprovada a higidez do doador, lhe será retirada
a quantidade de medula óssea necessária, sob anestesia geral e em Centro Cirúrgico. Na eventualidade de
o local de coleta da medula óssea definido estar instalado em cidade diversa da de residência do voluntário,
a Secretaria Estadual de Saúde deverá prover os meios para o seu deslocamento.
7 - No caso de doadores de precursores hematopoéticos, o doador voluntário, após 05 (cinco) dias
de administração de medicamento, por via subcutânea (para mobilização de células precursoras até o
sangue periférico), submeter-se-á, ambulatorialmente, no próprio Hemocentro ou em outro serviço que lhe
for designado por este, a um procedimento chamado aferese, em uma ou duas vezes, para obtenção de
células-tronco circulantes (no sangue periférico).
B - CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO, CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS – Passos a serem
cumpridos
1 - Contatada pelo voluntário, a CNCDO deverá fornecer-lhe as informações gerais a respeito da
Doação de Medula Óssea e indicar-lhe o endereço do Hemocentro mais próximo de seu local de
residência, para onde será encaminhado para a execução doas passos estabelecidos no item A;
2 - A CNCDO, para cumprir suas funções relativas ao cadastro de doadores no REDOME deverá
contar, além de sua infra-estrutura já existente, com:
- Instrutivo contendo as informações gerais a respeito de doação de medula óssea que possa ser
utilizado, adequadamente, por todos os seus servidores encarregados do contato com o público – texto
básico sugerido constante do Anexo III desta Portaria;
- Relação dos Hemocentros designados pela Secretaria de Saúde para o cumprimento do
estabelecido nesta Portaria, com os respectivos endereços, números de telefone e pessoas de contato com
o público;
- Grade de distribuição dos exames de histocompatibilidade aos laboratórios cadastrados para tal fim
e classificados como de Tipo II (de acordo com as Portarias GM/MS nº 1312 e 1313, ambas de 30 de
novembro de 2000), que deverá ser enviada a todos os Hemocentros participantes do processo. Esta grade
deverá ser permanentemente atualizada e refletir a capacidade instalada dos laboratórios cadastrados.
Alterações na grade deverão ser imediatamente comunicadas aos Hemocentros;
- Arquivo para registro e manutenção das informações relativas aos doadores e aos dados enviados
ao REDOME.

3 - Ocorridos os passos relativos ao voluntário, ao Hemocentro e ao Laboratório de
Histocompatibilidade, a CNCDO deverá receber, devidamente preenchido e assinado, o documento
estabelecido no Anexo II desta Portaria, repassando, imediatamente, as informações nele contidas ao
Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME, instalado no Instituto Nacional de Câncer –
INCA, do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro.
4 - Informar à Secretaria de Saúde a pertinência das faturas apresentadas pelos Laboratórios de
Histocompatibilidade, cotejada com as informações de cadastro deles recebidas.
C - HEMOCENTRO – Passos a serem cumpridos:
1 - O Hemocentro deverá receber o voluntário encaminhado pela CNCDO e, por intermédio de
pessoal devidamente qualificado, informá-lo a respeito do processo de doação de medula óssea e coletar
sua assinatura no Termo de Consentimento definido no Anexo II desta Portaria;
2 - Coletar, processar, acondicionar, armazenar e providenciar o transporte do material colhido
daquele candidato à doação que confirmar esta intenção por meio da assinatura do Consentimento já
mencionado no primeiro item;
3 - Encaminhar o material coletado ao laboratório de histocompatibilidade para a realização dos
exames pertinentes, devidamente autorizados no documento cuja forma consta do Anexo II desta Portaria,
que deverá acompanhar a amostra enviada. A distribuição dos exames deverá obedecer a grade de
distribuição estabelecida pela CNCDO.
Na hipótese de o Hemocentro ter capacidade instalada, em sua própria estrutura, para realização
dos exames de histocompatibilidade e seu laboratório ser cadastrado e classsificado como de Tipo II,
deverá fazê-lo esgotando, em primeiro lugar, esta capacidade e, se for o caso, enviando os exames
excedentes aos laboratórios cadastrados de acordo com a grade de distribuição estabelecida pela CNCDO;
4 - Na eventualidade de um voluntário, após seu cadastramento no REDOME, vir a ser selecionado
como possível doador para um determinado receptor, o Hemocentro, recorrendo a seus arquivos, deverá
fazer contato com o voluntário chamando-o a comparecer ao Hemocentro. Nesta ocasião coletará nova
amostra de material para a realização da 2ª etapa da identificação do doador (que enviará ao laboratório de
histocompatibilidade, ou se for o caso, realizará no próprio Hemocentro) e realizará, no próprio Hemocentro,
os exames de sorologia do doador, informando os resultados obtidos à CNCDO;
5 - O Hemocentro poderá processar/faturar os procedimentos de coleta, processamento inicial,
acondicionamento, armazenamento e
transporte dos materiais coletados e, eventualmente, os
procedimentos relativos aos exames de histocompatibilidade que vier a realizar, de acordo com o
estabelecido nesta Portaria.
D - LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIADE – Passos a serem cumpridos:
1 - Receber o material enviado pelo Hemocentro;
2 - Realizar os exames autorizados;
3 - Preencher e assinar o documento cuja forma consta do Anexo II desta Portaria, contendo os
resultados dos exames realizados;
4 - Enviar o documento citado na alínea 3 à CNCDO;
5 - O laboratório processará/faturará os procedimentos realizados, de acordo com o estabelecido
nesta Portaria.

ANEXO II
DOCUMENTO - TERMO DE CONSENTIMENTO/AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
EXAMES/RESULTADOS DE EXAMES
1 - IDENTIFICAÇÃO
Nome: __________________________________RG_____________
Idade:_____ Data de Nasc: ___ / ___ / ___ Est.Civil:______________
Sexo: F ( ) M ( .)
Peso:____ Altura:_____ ABO_______ Rh:____
Fumante : sim ( ) não ( )
Endereços:
Residencial: R. _________________________ nº________ap.____
Bairro:____________ Cidade: ________________ CEP__________
Comercial: R. ________________________ nº______ap.________
Bairro:________________ Cidade:______________ CEP_________
Profissão:________________________ Fone: ___________________
Nome e telefone de duas pessoas para contato, caso haja dificuldades para encontrá-lo:
Nome:___________________________ Fone:___________________
Nome:___________________________ Fone:___________________
Qual o grupo racial que você se colocaria? (Há tipos de antígenos HLA mais comuns em alguns grupos que
em outros):
( )Caucasiano/branco ( )Mulato ( )Cafuso ( )Negro ( )Oriental ( )Outros
Local e data
2. TERMO DE CONSENTIMENTO
Eu, _____________________________________________,
abaixo assinado(a) e acima
qualificado(a), pelo presente instrumento CONSINTO que os meus dados cadastrais, o resultado de minha
tipagem HLA e os outros resultados dos exames de Histocompatibilidade/Imunogenética sejam incluídos no
REGISTRO BRASILEIRO DE DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA - REDOME, coordenado
pelo Laboratório de Imunogenética do Instituto Nacional de Câncer – INCA, do Ministério da Saúde. A
amostra coletada nesta ocasião poderá ser utilizada em possíveis testes genéticos futuros, desde que de
maneira sigilosa.
Nesta data, recebi as orientações sobre o que é o transplante de medula óssea e o transplante de
células precursoras e estou ciente de que:
O candidato a doador de medula óssea e/ou tecidos hematopoéticos deve encontrar-se em bom
estado de saúde.
Na oportunidade de ser selecionado, o doador deverá passar por exames clínicos e laboratoriais que
atestem a inexistência de doenças, especialmente as infectocontagiosas.
Na oportunidade de ser selecionado para doação de medula óssea, o doador passará por internação
hospitalar (hospital/dia) sendo necessário submeter-se a procedimento sob anestesia geral para retirada de
não mais que 10% de sua medula óssea. O procedimento consiste em punção óssea pela região glútea. (4
a 8 punções). A medula do doador é espontaneamente restaurada em poucas semanas.
Na oportunidade de ser selecionado para doação de precursores hematopoéticos, após utilizar por
via subcutânea uma medicação estimulante de células hematopoéticas, o doador será submetido a
procedimento semelhante a doação de sangue sendo este realizado em caráter ambulatorial, não sendo
para isso necessários os procedimentos mencionados no segundo item deste Termo.
Os riscos para os doadores de medula óssea e/ou tecidos hematopoéticos é praticamente
inexistente. Nos casos de doação de medula óssea, devido ao procedimento de punção, é comum haver
queixa de dor discreta no local da punção.
Tenho, também, ciência do propósito a que se destina o referido Registro e meu cadastramento nele.
Proponho-me, assim, a ser um eventual doador de medula óssea ou de células precursoras, sabendo
que me é reservado o direito da decisão final para a doação, mantendo-se a condição de sigilo acima
especificada.
______________,________ de _____________________de _______
_________________________________________
Nome legível
__________________________________________
Assinatura

TESTEMUNHAS:
1) ________________________
Nome legível

____________________________
Assinatura

2) ________________________
Nome legível

_____________________________
Assinatura

3 - AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE.
Hemocentro :
Endereço :
Telefone :
Responsável técnico :
O Hemocentro acima identificado autoriza o laboratório de histocompatibilidade abaixo
identificado a realizar os exames de histocompatibilidade relativos a 1ª fase de identificação de doador, do
voluntário acima nominado, para fins de cadastro no REDOME, em conformidade com o estabelecido no
Artigo 5º da Portaria GM/MS nº 1.314, de 30 Novembro de 2000 – procedimento código : 30.011.04-3
Laboratório :
CGC :
Endereço :
Local e data
_____________________________________________
Assinatura do responsável técnico pelo Hemocentro
4.- RESULTADO DOS EXAMES
Tip # __________________________________ Data: ____________
A_______________B_________________CW__________________
DR______________DR______________DQ____________________
Tip DNA # ___________________________ Data: ______________
DRB1_________RB3/B4/B5_______DQB1________DPB1________
Laboratório:_____________________CGC ____________________
Endereço :________________________________________________
Local e data :_____________________________________________

_____________________________________________
Assinatura do responsável técnico pelo laboratório

ANEXO III
ORIENTAÇÕES AO DOADOR VOLUNTÁRIO
1 - A medula óssea, encontrada no interior dos ossos, produz os componentes do sangue que circula
nos vasos sangüíneos: As hemácias (glóbulos vermelhos), os leucócitos (glóbulos brancos) e as plaquetas
(células da coagulação do sangue). Pelas hemácias, o oxigênio é transportado dos pulmões para as células
de todo o nosso organismo e o gás carbônico é levado destas para os pulmões, a fim de ser expirado. Os
leucócitos são os agentes mais importantes do sistema de defesa do nosso organismo, inclusive nos
defende das infecções. Como já definido acima, as plaquetas compõem o sistema de coagulação do
sangue.
2 - O transplante de medula óssea consiste da substituição de uma medula óssea doente, ou
deficitária, por células normais de medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula.
3 - Porém, essa substituição também pode ser feita a partir de células precursoras de medula óssea
obtidas do sangue circulante de um doador ou do sangue de cordão umbilical.
4 - O transplante é chamado autogênico, quando a medula óssea ou as células precursoras provêm
do próprio indivíduo transplantado (receptor). Ele é dito alogênico, quando a medula ou as células provêm
de um indivíduo diferente (doador).
5 - Diz-se que o doador é aparentado quando ele e o receptor são irmãos ou outros parentes
próximos (geralmente pais). Quando eles não guardam parentesco entre si, o doador é classificado como
não aparentado.
6 - Os doentes com produção anormal de células sangüíneas, geralmente causada por algum tipo de
câncer, como, leucemia, linfoma e mieloma, são os que são tratados com de transplante de medula óssea
ou de células precursoras. Também, os doentes que têm uma doença chamada aplasia de medula ou
pacientes cuja medula tenha sido destruída por irradiação.
7 - O receptor e o doador devem ter características celulares iguais ou muito semelhantes, para que
o transplante tenha sucesso. Essa compatibilidade é avaliada por meio de exames de sangue, chamados
exames de histocompatibilidade.
8 - Estima-se que a chance de se encontrar um doador compatível seja de de 1 entre 100 doadores
aparentados e 1 para 1.000 doadores não aparentados.
9 - Quando não há um doador aparentado compatível, procura-se por um compatível num “Banco de
Medula Óssea”. O Banco necessita de um número elevado de voluntários para aumentar a possibilidade de
encontrar um doador compatível.
10 - Antes da doação de medula óssea ou de células precursoras, o doador compatível passa por
exames médico e de laboratório para certificar seu bom estado de saúde. Exame de histocompatibilidade é
repetindo, confirmar a compatibilidade. Não há qualquer exigência quanto a mudanças de hábitos de vida,
de trabalho ou de alimentação.
11 - No caso de doação de medula óssea, será retirada do doador a quantidade de medula óssea
necessária (menos de 10% da medula óssea do doador), sob anestesia geral e em Centro Cirúrgico. Os
doadores passam por uma pequena cirurgia de aproximadamente 90 minutos. São feitas de 4 a 8 punções
na região pélvica posterior para aspirar a medula. Dentro de poucas semanas a medula estará inteiramente
recomposta.
12 - No caso de doação de precursores hematopoéticos, o doador voluntário, após cinco dias de
administração de um medicamento, por via subcutânea (para a mobilização de células precursoras até o
sangue periférico), submeter-se-á, ambulatorialmente, a um procedimento chamado aferese, em uma ou
duas vezes, para a obtenção de células-tronco circulantes (no sangue periférico). Neste caso, não há
necessidade de internação nem de anestesia, sendo todos os procedimentos feitos pela veia.
13 - Os riscos para o doador são praticamente inexistentes. Até hoje, não há relato de nenhum
acidente grave devido a este procedimento. Os doadores de medula óssea costumam relatar um pouco de
dor no local da punção.
14 - Na doação de medula óssea, o doador é liberado no dia seguinte; na de células precursoras, no
mesmo dia.
15 - Depois de um tratamento (quimioterapia ou radioterapia) que destrói a medula óssea do próprio
paciente, ele recebe a transfusão da medula óssea ou as células precursoras do doador, como se recebe
uma transfusão sangüínea. Em duas semanas, o material transplantado já estará produzindo células novas
e recompondo a medula óssea do receptor.

