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Notas
Posição do REDOME sobre emissão de carteirinhas:
O cadastro no REDOME é, por definição, um ato voluntário. Conforme recomendações nacionais
e internacionais de diversas organizações relacionadas à atividade, este não pode estar
vinculado a nenhum tipo de vantagem ou recompensa.
Ao realizar o cadastro, o doador voluntário permanecerá no Registro até completar 60 anos de
idade. Em caso de compatibilidade com um paciente, será contatado para avaliar sua
disponibilidade em prosseguir com este processo.
Deste modo, o sucesso do REDOME em identificar doadores para os pacientes que necessitam
de um transplante de células-tronco hematopoéticas, depende, além de aspectos técnicos de
compatibilidade genética, do nível de comprometimento destes doadores. Uma vez
cadastrados, estes deverão manter seus dados pessoais atualizados, conforme diversas ações
institucionais veiculadas nos últimos anos.
Por este motivo, o REDOME não concorda com a isenção da taxa de inscrição em concurso
público como um incentivo ao cadastro da doação de medula óssea. A inclusão de novos
doadores representa um aspecto estratégico, no que se refere à manutenção e expansão do
registro brasileiro, e deverá seguir preceitos técnicos a fim de garantir o sucesso de uma
atividade que é parte fundamental da política pública de transplantes de órgãos e tecidos.
O REDOME agradece o interesse e o empenho em ajudar os pacientes que necessitam de um
transplante de células-tronco hematopoéticas, e se coloca à disposição para outros
esclarecimentos necessários.
Informamos que o único documento emitido pelo REDOME é a carteira do doador, exceto a
declaração para aqueles doadores que efetivaram a doação de medula óssea.

Acreditação REDOME e padrões a serem seguidos – Carlos Pinho

Acreditação ABHH - Explanação de um Hemocentro acreditado
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Cartilha para conscientizar o doador para cadastro e Campanhas para atualização
dos doadores - Um estudo está sendo realizado para implementar mídias sociais
para realização da divulgação do REDOME. No site do Redome possui material
explicativo e para divulgação, entretanto uma cartilha está sendo desenvolvida
pela consultoria do REDOME.
Atendimento diferenciado (finais de semana) – A Fundação do Câncer não abre aos
finais de semana, o REDOME possui telefones para casos de emergência.
Participação dos funcionários que atuam diretamente conosco no evento do
REDOME – Todo ano tentamos trazer o maior número de pessoas que trabalham
diretamente com este processo, entretanto percebemos resistências por parte de
alguns Hemocentros.
Alteração da mensagem do site do Redome quando o doador atualiza seus dados –
mensagem foi alterada.
Informação sobre o processo do doador através do Redomeweb – No momento
ainda não é possível, somente com a reestruturação do sistema conseguiremos
implementar estas informações.
Relatório de cadastro – É possível a extração através do REDOMEWEB.
Incluir campo de observação ao lado do telefone do doador não localizado Solicitação está na demanda da TI.
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Reciclagem e Treinamento – Será implementado no Redomeweb na reestruturação
do sistema.
Informação ao doador após realização de cada fase do processo de doação – Em
análise com a coordenação do REDOME para implantação de sistema inteligente
para enviar a informação ao doador.
Apresentações em inglês no evento do REDOME – Algumas das apresentações são
derivadas de trabalhos e artigos publicados internacionalmente.
Informação de quantos doadores de fato chegaram até o final do processo – Estes
dados são enviados semestralmente para cada Hemocentro.
Disque-medula para doador tirar suas dúvidas – possuímos o telefone geral do
REDOME : (21) 2505-5656 de segunda a sexta das 08:00 às 17:00.
Espaço para as ONGs – As ONGs terão espaço separado dos Hemocentros.

Dados obtidos na última pesquisa enviada à rede por e-mail

Informações sobre pré-cadastro online

Atuação dos Hemocentros no workup e na coleta de células-tronco
Discussão sobre avaliação de doadores e coletas de medula pelos Hemocentros –
Explanação de um Hemocentro que já realizou;

Tópicos para debate
5. Importância da confidencialidade

Informes
Demonstração de Indicadores;
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Informes
Site para atualização de cadastros. http://redome.inca.gov.br/doador-atualize-seucadastro/
Toda atualização cadastral feita pelo Hemocentro deverá ser inserida via sistema
Redomeweb, nos casos dos doadores que não podem ser editados pelo
Hemocentro em questão a atualização deverá ser comunicada ao REDOME.
redome.hemocentros@inca.gov.br

Informes

Informar o e-mail do doador no cadastro permite o envio automático da carteirinha
assim que o doador entra na busca ativa do REDOME. (Informar o e-mail com letras
minúsculas).

Imprescindível o preenchimento da campos ABO + RH para novos doadores e
atualizações de cadastros.

O preenchimento do campo CPF também é necessário, mesmo não sendo
obrigatório na atualização.

Informes
Doadores não localizados pela equipe de contatos entram para a lista dos
Hemocentros para atualização de dados. O doador só sairá da lista do Hemocentro
quando o mesmo incluir ou alterar o telefone do doador ou após 30 dias na lista do
Hemocentro.

Informes

Inclusão dos andamentos no Redomeweb (agendado, reagendado e coletado), o
andamento “enviado” é realizado através do REDOME depois de solicitar a
transportadora.
Prazos:
Amostra de Sangue - 30 dias corridos
Amostra de Sangue para CT- 7 dias úteis
Amostra de Sangue para CT internacional - 7 dias úteis
Amostra de Sangue para CT internacional no Brasil - 7 dias úteis
Amostra de sangue para exames internacionais (solicitações através de e-mail) - 7
dias úteis
Amostra para IDM – 7 dias úteis

Informes

Tubos para coleta :
• Checar quais tubos foram solicitados antes de convocar o doador;
• Verificar a quantidade de tubos e ml solicitados no pedido;
• Informar ao Redome assim que os tubos forem coletados (Para as solicitações
nacionais informar se necessitam da transportadora)
• Identificar os tubos com as etiquetas fornecidas ou com os dados contido nelas;
• Entregar a transportadora somente os tubos, não embalar os mesmo e
preencher formulário FOR018.
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