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SEU GUIA PARA 
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BE THE MATCH® CENTRO DE APOIO AO PACIENTE

NAVEGADORES DE PACIENTES DE TMO: são assistentes sociais 
e educadores de saúde licenciados que podem ajudar você a:

• Obter informações sobre o transplante

• Entender o processo de busca de doadores

• Encontrar um centro de transplante

• Obter respostas às suas perguntas financeiras ou sobre o plano 
de saúde

• Preparar-se e aprender a lidar com a vida após o transplante

Para obter mais informações, visite o site BeTheMatch.org/navigate.

Estamos aqui para ajudar você 
a obter informações confiáveis 
e de fácil compreensão, do 
diagnóstico à recuperação. 
Ligue ou envie um e-mail para 
obter apoio individualizado e 
confidencial de especialistas 
em cuidados. Ouviremos você 
e ajudaremos a encontrar 
as respostas que procura. 
Todos os nossos programas 
e recursos são gratuitos. 
Para mais informações, visite o site 
BeTheMatch.org/one-on-one.

APOIO INDIVIDUALIZADO

Leah, navegadora de pacientes de TMO

Podemos conversar o 
tempo que for necessário 
para ajudar os pacientes e 
cuidadores a passar pela 
experiência do transplante. Ligue 
para esclarecer qualquer dúvida. 
Se não tivermos a resposta, 
iremos encontrá-la para você.

-Maria,  
Navegadora bilíngue  
de pacientes de TMO
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Nossos PROGRAMAS DE 
APOIO AOS CUIDADORES 
ajudarão você a lidar com os 
desafios de cuidar de um ente 
querido durante o processo de 
transplante. Você estará em 
contato com um navegador 
de pacientes de TMO que 
ouvirá você, dará dicas, ajudará 
com os desafios que está 
enfrentando e com os cuidados 
que precisar. Para obter mais 
informações, visite o site  
BeTheMatch.org/Caregiver.

Justin, receptor de transplante, com 
Kari, sua mãe e cuidadora

CENTRO DE APOIO AO PACIENTE
Estamos aqui para ajudar você antes, durante e depois do transplante.

LIGUE:  1 (888) 999-6743 
Segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00.  
Horário central dos EUA.

E-MAIL: pacienteinfo@nmdp.org

Há intérpretes disponíveis no seu idioma. Informe o idioma de sua 
preferência ao membro da nossa equipe quando ligar.

Oferecemos SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO 
individualizado e confidencial gratuitos por 
telefone para ajudar pacientes, cuidadores, 
familiares e sobreviventes a lidar com o 
transplante de medula óssea (TMO) ou  
sangue e com a recuperação.

Para obter mais informações, envie um e-mail para  
patientinfo@nmdp.orgor 
ou ligue para +1 (888) 999-6743.
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PROGRAMAS PARA CONECTAR VOCÊ 
COM OUTROS QUE PASSARAM POR ISSO

O JASON CARTER CLINICAL TRIALS PROGRAM: 
ajuda pacientes com distúrbios de sangue e suas 
famílias a encontrar estudos clínicos com maior 
facilidade. Esse programa inclui:

• Apoio individualizado e confidencial de 
um especialista em orientação do paciente 
para estudos clínicos que pode responder a 
perguntas e ajudar você a encontrar estudos 
clínicos

• Uma ferramenta on-line de uso fácil para 
procurar estudos clínicos 

• Recursos adicionais para aprender sobre 
estudos clínicos e novos tratamentos 

Para obter mais informações, envie um  
e-mail para ClinicalTrials@jcctp.org ou visite  
o site JCCTP.org.

Junte-se à comunidade de pacientes 
e cuidadores no Facebook

Conecte Pacientes do Be The Match 
Facebook.com/BeTheMatchPatient
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Nosso programa PEER 
CONNECT pode conectar você 
ou seu cuidador com alguém 
que já passou pela jornada do 
transplante. Nossos colegas 
voluntários treinados estão 
disponíveis para conversar por 
telefone ou e-mail.  
Para solicitar uma conexão, 
visite o site  
BeTheMatch.org/PeerConnect.

Danielle, voluntária do Peer Connect 
e receptora de transplante

Oferecemos GRUPOS DE APOIO feitos 
por profissionais por telefone sobre vários 
assuntos referentes ao transplante todos os 
meses. Participar de um grupo de apoio pode 
ajudar você a se conectar com outras pessoas, 
aprender dicas práticas e reduzir o estresse. 
Os grupos de apoio são espaços seguros 
para compartilhar seus medos, alegrias e 
frustrações sem se sentir julgado. 

Para obter mais informações sobre os 
próximos assuntos ou para se registrar,  
envie um e-mail para patientinfo@nmdp.org 
ou ligue para +1 (888) 999-6743.
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Nosso DIRETÓRIO DO CENTRO DE 
TRANSPLANTE pode ajudar você a encontrar 
informações sobre os centros de transplante 
nos EUA.

Visite o site BeTheMatch.org/Access.

Também oferecemos auxílios financeiros 
para pacientes antes e depois do transplante. 
Os auxílios estão disponíveis para pacientes 
elegíveis que tenham dificuldades para pagar 
os custos médicos e outras despesas gerais 
após o transplante por conta própria. 

O assistente social do seu centro de 
transplante pode ajudar você a:

• Saber se você é elegível para os 
financiamentos do Be The Match

• Solicitar os financiamentos do Be The Match

• Conectar-se com outros programas de 
assistência financeira disponíveis por meio 
do seu hospital ou sua comunidade

Para obter mais informações, visite o site  
BeTheMatch.org/PatientAssistance

AUXÍLIOS FINANCEIROS

RECURSOS EDUCACIONAIS

Nossos RECURSOS EDUCACIONAIS gratuitos ajudam você 
antes, durante e depois do transplante. Peça os materiais pelo 
site BeTheMatch.org/request.

Oferecemos RECURSOS TRADUZIDOS em 11 idiomas e 
assistência por telefone em mais de 100 idiomas. Para obter 
mais informações, visite o site BeTheMatch.org/translations.
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Junte-se a nós de forma 
gratuita, nos WORKSHOPS 
POR TELEFONE em tempo real. 
Informe-se sobre assuntos como:

• Fundamentos do transplante 
de medula óssea e células  
do sangue

• Como um médico procura 
um doador

• Autocuidado para cuidadores

Inscreva-se para os 
próximos workshops no 
BeTheMatch.org/Patient-
Workshops.

Ethan, receptor de transplante

• OS VÍDEOS SOBRE 
FUNDAMENTOS DO 
TRANSPLANTE DE MEDULA 
ÓSSEA E CÉLULAS DO 
SANGUE explicam o 
transplante por meio das 
experiências de pessoas 
como você que já passaram 
pelo processo. Você pode 
ver os vídeos curtos no  
BeTheMatch.org/LearnTheBasics.

• INSCREVA-SE PARA RECEBER 
O BOLETIM ELETRÔNICO 
LIVING NOW com dicas para 
ter uma vida saudável após o 
transplante e ouvir as histórias 
e experiências de outras 
pessoas. Inscreva-se no  
BeTheMatch.org/Patient-Enews.

RECURSOS EDUCACIONAIS (continuação)



A situação clínica, a experiência de 
transplante e a recuperação de cada 
indivíduo são únicas. Consulte sempre 
a sua equipe de transplante ou clínico 
geral com relação à sua situação. 
Estas informações não pretendem 
nem devem substituir as avaliações 
ou recomendações médicas.
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A CADA MOMENTO, ESTAMOS AQUI 
PARA AJUDAR
Ao longo do caminho do transplante, você não está sozinho. 
O Be The Match® está pronto para ajudar. Oferecemos 
diversos programas e recursos gratuitos para apoiar pacientes, 

cuidadores e familiares antes, durante e depois do transplante.

SAIBA MAIS: BeTheMatch.org/patient

PEÇA INFORMAÇÕES: BeTheMatch.org/request

E-MAIL: patientinfo@nmdp.org

LIGUE: +1 (888) 999-6743
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