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O QUE É O WMDD?
O World Marrow Donor Day (WMDD) – Dia Mundial do Doador de Medula
Óssea - é celebrado mundialmente no terceiro sábado de setembro e este
ano acontecerá no dia 16. A data será celebrada em mais de 50 países em
todo o mundo, alcançando milhares de pessoas e tendo visibilidade na
mídia.
A campanha, que originalmente foi criada como um evento europeu na
Itália, Espanha, França e Bélgica, foi expandida pela World Marrow Donor
Association (WMDA) e se tornou uma celebração mundial em 2015.
O principal objetivo do WMDD é agradecer a todos os doadores no
mundo. Doadores não aparentados, familiares de doadores, doadores de
sangue de cordão umbilical, doadores que já realizaram a doação e
doadores que estão cadastrados no Registro mundial.

CENÁRIO WMDD 2016 NO BRASIL

COMO PARTICIPAR?

“Atualize seu cadastro. Você pode salvar uma vida em qualquer lugar do mundo!”

Para celebrar o WMDD, qualquer pessoa pode publicar uma foto em suas
redes sociais (facebook ou instagran), contando sua história como doador /
receptor ou apenas apoiando esta causa. Basta publicar a foto e utilizar as
hashtags na legenda: #thankyoudonor ; #WMDD ; #WMDD2017 ;
#REDOMEWMDD.

O Brasil concorreu com registros de mais de 40 países e ﬁcou com o prêmio
na principal categoria: O Grand Prize WMDD 2016.
Com as Olimpíadas 2016 no Brasil, o Registro Nacional de Doadores
Voluntários de Medula Óssea (REDOME) aproveitou a realização de um
evento mundial para conscientizar os doadores sobre o Registro brasileiro e
a importância da atualização do cadastro, mostrando que eles poderiam
salvar uma vida no Brasil ou em qualquer outro país. A campanha de
conscientização foi feita durante o período olímpico e paralímpico, e
conseguiu apoio de atletas brasileiros.

RESULTADOS:
PUBLICAÇÕES
#THANKYOUDONOR

O segundo objetivo é aumentar a conscientização, entre o público em geral
e os formadores de opinião, sobre o que signiﬁca ser um doador de células
hematopoéticas e o impacto do transplante de células hematopoéticas na
vida dos pacientes.
Todas as formas de participação para o WMDD, seja grande ou pequena,
são incentivadas. Seja criativo e deixe o seu coração falar. Se você é doador,
paciente ou trabalha envolvido com o transplante de medulla óssea, pegue
fotos de agradecimento e compartilhe em suas redes sociais, usando a
hashtag #thankyoudonor. O WMDD não existiria sem os esforços dos
organizadores em todo o mundo, contribuindo para a conscientização e a
localização de um doador para qualquer paciente.
No site wmdd.org, é possível encontrar mais informações sobre os eventos
do WMDD ao redor do mundo. Envie sua história para o REDOME e faça
parte desta comemoração.
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ATUALIZAÇÕES POR MÊS
No período das ações, a
média mensal de
atualizações dobrou.

2 MILHÕES
de alcance
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REDOME NO WMDD 2017
OBJETIVOS:

MAIS INFORMAÇÕES?
wmdd.org

Atualizar o maior número possível de cadastros de doadores via
formulário do site: redome.inca.gov.br/doador
Atrair engajamento social não apenas de doadores do REDOME, mas
de multiplicadores que conscientizem sobre a doação de medula óssea
e a responsabilidade do doador em atualizar seus dados.
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COOPERAÇÃO MUNDIAL ENTRE
OS REGISTROS
O doador, quando se cadastra no REDOME, pode ser chamado para
realizar a doação para um paciente em qualquer lugar do Brasil ou do
mundo. Os registros de todo o mundo são conectados e, por isso, é muito
comum que um doador brasileiro faça a doação para um paciente fora do
Brasil e que pacientes brasileiros também recebam a doação de outro país.
O doador realiza a doação em seu país de origem e o material coletado é
enviado para o país do paciente, onde o transplante será realizado. Este é
um trabalho de cooperação entre os registros. Em 2016, o REDOME
enviou 99 unidades para transplantes no exterior e recebeu 109 unidades
do exterior para realizar transplantes no Brasil. Os países em que o Brasil
mais encontra doadores compatíveis, sem contar a busca em doadores
brasileiros, são: Alemanha e Estados Unidos. Os países que mais recebem
unidades para transplante do Brasil são: Estados Unidos, Alemanha e
França.

