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Com fulcro no Artigo 154, inciso IX, combinado com Artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, ouvido Soberano Plenário, que determine a realização de Audiência Pública, no
dia 22 de Maio de 2017, às 14:00 horas no Auditório Milton Figueiredo, com intuito de debater e esclarecer
sobre  Importância da Conscientização da Doação de Medula Óssea.

Esta audiência contará com a presença dos senhores Deputados Estaduais, devendo ainda ser convidados:
A sociedade organizada, representante do Instituto Nacional do Câncer (INCA), especialistas nas áreas
atuantes no Estado de Mato Grosso, universitários e população de modo geral
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JUSTIFICATIVA

Atualmente estão cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea  (REDOME) 4.252.269
(quatro milhões duzentos e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e nove) doadores voluntários de
medula óssea (números registrados até  fevereiro de 2017), destes 31.886 (trinta e um mil oitocentos e
oitenta e seis) são doadores cadastrados pelo Estado de Mato Grosso, sendo uma representatividade de
0,75% no banco nacional. Levando-se em consideração a população 3,3 milhões no Estado de Mato Grosso
e a quantidade de doadores voluntários cadastrados até fevereiro de 2017, a representatividade da nossa
população é de menos de 1% do total.

No ano de 2016 foram realizados 381 transplantes com doadores não aparentados encontrados através do
matching entre o Registro Nacional  de Receptores de Medula Óssea (REREME) x Registro Nacional de
Doadores de Medula Óssea (REDOME).

Com isso, a presente Audiência Pública tem como objetivo debater sobre a importância do cadastro
voluntário para doação de medula óssea, durante a audiência serão abordados os seguintes temas: 

• Acesso as informações sobre como ser um doador;

• Desmistificar algumas questões com relação ao procedimento do transplante, e o passo a passo para se
tornar um doador, desde o cadastro até a conclusão das análises para consolidar o transplante;

• Durante a audiência serão apresentados depoimentos de pessoas transplantadas e de doadores efetivos;

• Debater sobre as dificuldades que os receptores enfrentam durante a espera por um doador compatível;

• Esclarecer sobre outras doenças, além da Leucemia que precisam de doadores;

• Divulgar os números de pacientes do Estado que estão na fila na busca de um doador compatível;

• Divulgar os números da população de MT cadastradas no Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea
(REDOME);

• Desenvolver Políticas públicas para o atendimento nas unidades de coleta, em especial a Hemorede
coordenada pelo MT Hemocentro;

• Descentralizar as coletas buscando ampliar o número de doadores fortalecendo os genótipos de nosso
estado.

Pelas razões expostas e tendo em vista o cumprimento das atribuições deste Parlamentar, apresento o
presente Requerimento de Audiência Pública para análise e apreciação dos Nobres pares, para que Vossas
Excelências ao final o aprovem. 
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