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Pelo sangue, a 
chance de salvar

Foram 32 anos de doação de sangue que fizeram com que a 
professora aposentada Walkiria Negri Mueller colecionasse car-
tões de doador. Foi no dia 22 de outubro de 2017 que ela foi ao 
Hemovida, em Santa Cruz do Sul, pela última vez para praticar o 
gesto tão nobre que se estendeu por três décadas. Se o permiti-
do é a pessoa doar até os 69 anos, 11 meses e 29 dias, Walkiria 
cumpriu à risca, na véspera do 70º aniversário. 

O desejo de ser doadora sempre existiu, mas não havia tido a 
oportunidade até que ela bateu à porta. Ou melhor, ao telefone. 
Conhecidos ligaram pedindo ao marido, Aloísio, ajuda como doa-
dor. Precisavam do tipo O negativo, exatamente o de Walkiria.  As 
pessoas com sangue do tipo O podem doar para qualquer pessoa, 
e foi aí que começou a trajetória. A primeira vez, recorda ela, foi 
no seu aniversário, 23 de outubro. “Foi um dos presentes que a 
vida me deu. Só me fez bem”, assegura ela, que chegava a sair na 
hora do recreio, na Escola Mesquita, para ir doar sangue e voltava 
em seguida para a sala de aula. A cada três meses, o ritual de ge-
nerosidade se repetia regularmente. Com o avançar da idade, o 
espaçamento tinha que ser maior, a cada quatro meses. Na última 
década, a equipe do banco de sangue informou que as doações 
de Walkiria eram destinadas ao berçário, especialmente para 
crianças prematuras que precisariam receber o tipo O negativo. 
Algumas vezes, doou ao ser procurada por conhecidos, mas a 
maioria era assim, no anonimato do receptor. Chegava perto de 
completar o intervalo entre as doações e as veias saltavam, como 
se anunciassem que era a hora de voltar ao banco de sangue e 
ajudar a salvar vidas. Foi o que fez e se ainda deixassem, continua-
ria fazendo: salvar vidas, um ato escolhido por amor ao próximo.


