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A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado 
do Amazonas (Hemoam) está realizando prioritariamente a coleta 
para o cadastro de medula em pai, mãe e irmãos de pacientes que 
necessitam de transplante medular, considerando que as chances 
de compatibilidade em aparentados direto é bem maior.

O Ministério da Saúde (MS), a partir da Portaria nº 685, de 16 de 
junho de 2021, estabeleceu uma cota anual para novos cadastros 
de doadores de medula em todo país, de modo que o Estado do 
Amazonas poderá realizar no máximo 445 novos cadastros por 
ano.

O que você precisa saber:

A partir dessas atualizações do Ministério da Saúde, 
o Hemoam estabeleceu as seguintes estratégias:

1
O cadastro de doadores voluntários acontecerá com 
prioridade para a população que vive no interior, cujo perfil 
genético ainda não está representado no Redome (Registro 
Nacional de Doadores de Medula Óssea).

2
O Hemoam atuará na busca ativa desses doadores 
voluntários com ênfase nas regiões onde se concentram 
populações indígenas, ribeirinhas e cuja miscigenação é 
inferior à da população da capital.

3
A coleta de sangue para doadores aparentados direto 
(mãe, pai e irmãos) de pacientes que necessitam de 
transplante será mantida.

As chances de encontrar um doador de medula 
compatível entre irmãos, pai e mãe é de 1 para 4 (25%), 
enquanto que fora desse círculo de aparentado direto 

as chances caem e variam para 1 a cada
100.000 (cem mil) ou até 1 para cada 1 milhão.

Estatísticas de compatibilidade

Captação de Doadores: 
3655-0270 | www.hemoam.am.gov.br

Para mais informações:

Requisitos básicos para ser um doador

O Doador voluntário deve ter idade entre 18 anos até 34 
anos, 11 meses e 29 dias (Portaria 685/2021-MS); ter boa 
saúde; não ter doença infecciosa ou incapacitante; não 
apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica 
(do sangue) ou do sistema imunológico.
 
Obs.: Algumas complicações de saúde não são impeditivas 
para doação, sendo analisadas caso a caso.

O Amazonas possui 32.384 mil 
doadores  voluntários

cadastrados.  Desse total, 
apenas 833 são de pessoas

do interior. De acordo com o INCA 
(Instituto Nacional do Câncer), o 

número de cadastros em Manaus já 
representa o perfil genético da 

população da capital.

Cadastro no Estado do Amazonas
(atualizado em 2021)

32.384
cadastrados

Pai e mãe não servem?

Os primos ou outros parentes mais
próximos podem ajudar?

Qual a minha chance de conseguir uma
medula compatível na população como
um todo?

Número de Doadores cadastrados no
REDOME:

As chances de encontrar um doador de medula 
compatível entre irmãos, pai e mãe é de 1 para 4 
(25%), enquanto que fora desse círculo de 
aparentado direto as chances caem e variam para 1 
a cada 100.000 (cem mil) ou até 1 para cada 1 
milhão.

Como o pai passa metade da herança genética e a 
mãe outra metade, eles são o que se chama de 
haploidênticos, pois têm apenas metade da 
informação genética do filho.

Se fizer uma pesquisa em toda a família, a chamada 
busca na família estendida, a chance de encontrar 
alguém totalmente compatível é de 7% a 10% 
apenas.

O Brasil tem o terceiro maior banco de cadastro de 
medula óssea do mundo, com 5.419.941 (cinco 
milhões quatrocentos e dezenove mil novecentos e 
quarenta e um) pessoas cadastradas. Quando não é 
encontrada compatibilidade entre os pais e irmãos a 
estratégia é buscar o REDOME (Registro Nacional 
de Doadores Voluntários de Medula óssea). Se não 
houver doador compatível no REDOME a busca 
passa a ser no Banco Mundial, o qual possui mais de 
27 milhões de voluntários cadastrados.


