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Mutirão Nacional de Doação de Sangue e Cadastro REDOME 2020 

 

Uma iniciativa da Rede Nacional de Jovens Líderes com apoio da Diretoria Executiva Nacional  

 

Segundo o Ministério da Saúde apenas 16 a cada mil pessoas doam sangue no Brasil. Até 

setembro de 2019, 2,4 milhões de bolsas de sangue foram coletadas no Brasil. Levando em 

consideração que cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, o quantitativo doado 

poderia salvar quase 10 milhões de pessoas, caso houvesse necessidade. Ainda assim o 

quantitativo está longe de ser o ideal, tendo em vista que apenas 1,6% da população é doadora 

e que cada bolsa de sangue tem validade de 5 a 42 dias. 

 

Em paralelo a isso, muitos pacientes de doenças como a Leucemia, Anemia Aplástica, Anemia 

de Fanconi, Síndromes provocadas pela deficiência medular (síndromes mielodisplásicas), 

Linfomas, Mieloma Múltiplo, Hemoglobinopatias, Tumores de Testículos, e Neuroblastomas, 

dependem do Transplante de Medula Óssea para seu tratamento. A chance de encontrar um 

doador compatível é 1 a cada 100 mil, de acordo com o Registro Nacional de Doadores 

Voluntários de Medula Óssea (REDOME). O cadastro no banco de dados e a doação é um ato 

de solidariedade e pode ajudar pacientes que têm o transplante como a única chance de cura.  

 

Levando em consideração a necessidade constante de doação de sangue e a dificuldade 

enfrentada por muitos pacientes para um doador compatível de medula óssea, e seguindo 

sempre os ideais escoteiros de tornar o mundo um lugar melhor, a Rede Nacional de Jovens 

Líderes vêm convidar os integrantes do Movimento Escoteiro a começarem o ano engajados em 

uma ação simples e transformadora: a doação de sangue e o cadastro no REDOME. Para 

começarmos 2020, esse mutirão tem caráter descentralizado e duração de uma semana, entre 

os dias 1 e 7 de março de 2020. Incentivamos fazer desse mutirão uma grande ação em parceria 

com a comunidades que estamos inseridas e inseridos. 

 

Curitiba, 10 de janeiro de 2020 

 

 

 

 

 

Cristine Ritt 

Diretora Vice-Presidente dos 
Escoteiros do Brasil 

 

Melissa Wilm 

Coordenadora do Núcleo 
Nacional de Jovens Líderes 


