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Painel: CONFIDENCIALIDADE E MÍDIAS

CUIDADO COM O PACIENTE E O DOADOR 



TCTH

“Operação casada”, onde doador voluntário não aparentado
selecionado e receptor sem se conhecerem, formam um par,
considerados GÊMEOS GENÉTICOS, em uníssono, em
prol de um objetivo comum:

A MELHORA DO PACIENTE



REDOME

REDOME

Recebe cadastro, seleciona, contata, informa, 
orienta e acompanha o doador durante todo o 
processo de doação até após a mesma, com a 

realização do follow up.



LINHA de CUIDADO

Processo Anônimo

“O segredo é a alma do negócio”

(autor desconhecido)

Contato direto entre doador e receptor

é

Opção

não

Obrigação



LINHA de CUIDADO

DOADOR

Burocracia mesclada:

OBJETIVO         X      SUBJETIVO
Doador candidato real                          Lidar com sentimentos

Início de conexão pessoal                        (emoção, medo)

Regras a serem seguidas                      Processo não presencial, 

(comprometimento)                              (anônimo)

Confiança no programa



LINHA de CUIDADO

Doador Voluntário Não Aparentado

DISPONIBILIDADE RESPONSABILIDADE 
SOLIDARIEDADE



LINHA de CUIDADO

Doador Voluntário Não Aparentado

Afetividade, generosidade, comiseração, gratidão

As diferentes motivações são poderosas ferramentas que 
“auxiliam” no ato de doar!!! 



LINHA do CUIDADO

Todos os Colaboradores devem priorizar 
compreender e oferecer aos doadores 

voluntários e ao receptor o
“BEM ESTAR” que eles merecem!

Gerando:
Mais voluntários bem preparados para o  

processo de doação
Bem estar social e psicológico X bem estar 

material (não remuneração pelo ato)
Mais doações conscientes  / Mais 
possibilidades de seleção de doador  

Boa reputação na comunidade nacional e 
internacional

Menos desistências
Maior publicidade/ Maior adesão ao 

programa / Mídia
Maior segurança a todos
Maior satisfação de todos



LINHA de CUIDADO

Transplantes

Implicações Psíquicas
Dor, Morte, Mudanças

Medos



LINHA de CUIDADO

Esperança de cura/sucesso

Melhora sócio psico físico

Auto estima elevada / Ego

Qualidade de vida

Identidade reforçada

RECEPTOR



LINHA de CUIDADO

IMPORTANTE:

Doador e receptor devem estar bem preparados e 
cientes da obrigatoriedade do anonimato até o 
momento permitido para a revelação das 
informações!



LINHA de CUIDADO

Acolhimento Acessibilidade Qualidade Resolutividade Vinculo



LINHA de CUIDADO

Há uma história para cada um:

Por mais que não haja identificação física entre o par, paira no 
ar uma sensação de que se estabelece um contrato não 
verbal, inconsciente entre os dois.

A existência de um doador proporciona ao paciente um 
sentimento de igualdade, relativa simbiose, aliança, onde 
não é possível separar as partes. 

O corpo e a mente terão de se adaptar, 
criando mecanismos que passam a ser 
a sua realidade. 



RESULTADOS

Equipes e colaboradores mais capacitados,

Doadores mais motivados, mais engajados,

Melhor adesão do par às normas do progrma, 

Bons doadores se tornam embaixadores,
multiplicadores.

Pares:
doadores e receptores mais bem 
cuidados e receptivos no pós TX.



Why is that a Question ?

Blair Wiley
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