
Termo de Consentimento e Políticas de Privacidade 
 
O INAME valoriza a privacidade de seus dados e criou essa Política de Privacidade para               
demonstrar seu compromisso em proteger a sua privacidade e seus dados pessoais, nos             
termos da Lei Geral de Proteção de Dados e demais leis sobre o tema, bem como                
descrever de que forma sua privacidade é protegida pelo INAME ao coletar, tratar, e              
armazenar suas informações pessoais. 
Dados pessoais são quaisquer informações relacionada a pessoa natural identificada ou           
identificável. Dados pessoais sensíveis são dados pessoais sobre origem racial ou étnica,            
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter            
religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético              
ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 
Finalidade é o objetivo, o propósito que o INAME deseja alcançar a partir de cada ato                
de tratamento das informações pessoais. 
Necessidade é a justificativa pela qual é estritamente necessário coletar dados pessoais            
sensíveis para atingir esta finalidade. 
Base legal é a fundamentação legal que torna legítimo o tratamento dos dados pessoais              
sensíveis para uma determinada finalidade prévia por parte do INAME.  
Consentimento é a autorização expressa e inequívoca dada pelo usuário titular do dado             
pessoal sensível ou por seu representante legal para que o INAME trate seus dados              
pessoais para uma finalidade previamente descrita, na qual a base legal necessária para             
o ato demande a autorização expressa do titular ou seu representante legal. 
Esta política se aplica a todos os indivíduos que fornecem seus dados ou os dados de                
pacientes pelos quais são responsáveis para o Cadastro Nacional de Pacientes do            
INAME (ou Cadastro Nacional, ou simplesmente Cadastro) e resume como o INAME            
poderá coletar, produzir, receptar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir,         
distribuir, processar, arquivar, armazenar, eliminar, avaliar ou controlar a informação,          
comunicar, transferir, difundir, ou extrair os dados coletados, incluindo as informações           
de identificação pessoal, de acordo com as bases legais aplicáveis e todas as leis de               
privacidade e proteção de dados em vigor. 
O Cadastro é um registro on-line criado para ajudar a Comunidade AME (incluindo             
pacientes, familiares, profissionais de saúde e pesquisadores) a aprender mais sobre a            
AME, gerenciar melhor os sintomas ao longo do tempo e desenvolver novos            
tratamentos. O Cadastro é um projeto do INAME, que é o único guardião dos registros e                
de seu conteúdo. 
As informações do Cadastro podem ser usadas para melhorar o atendimento clínico e             
apoiar o desenvolvimento de novas terapias e políticas para a AME. Depois de ler esta               
página, você será solicitado a responder a uma série de declarações sobre sua             
participação. Você poderá decidir se deseja participar do Cadastro.  
Este Cadastro foi criado especificamente para indivíduos com diagnóstico de AME no            
Brasil. Os pais e/ou responsáveis por pacientes com AME podem preencher o Cadastro.             
A participação neste Cadastro é totalmente voluntária. É sua escolha participar.  
Se você decidir participar agora, mas depois desejar se retirar, entre em contato com a               
equipe do INAME (contato@iname.org.br) e não entraremos mais em contato com           
você. Quando você retira sua autorização, nenhuma nova informação de saúde relativa a             
você será coletada após essa data. As informações que já foram coletadas ainda podem              
ser usadas e fornecidas a outras pessoas. 
O objetivo do Cadastro é coletar e armazenar informações clínicas sobre indivíduos com             
atrofia muscular espinhal (AME).  



As informações do paciente neste Cadastro serão usadas para estudar como os cuidados,             
terapias e tratamentos para AME afetam a capacidade de respirar, crescer, se mover e              
viver. Essas informações serão usadas para criar diretrizes para melhorar o padrão e a              
qualidade de vida dos indivíduos com AME. Os dados deste Cadastro também serão             
compartilhados para pesquisas médicas, para entender melhor a AME e desenvolver           
novos tratamentos no futuro. 
Estre Cadastro é contínuo. Não há data de término ou encerramento planejado para este              
Cadastro. 
Se você optar por se cadastrar, será solicitado que você forneça informações sobre você              
e/ou seu filho. Você será solicitado a fornecer informações sobre a saúde, histórico             
médico, uso de medicamentos e histórico familiar do seu filho. Também serão            
solicitadas informações importantes do prontuário médico de seu filho, como resultados           
de testes genéticos. 
Após realizar o Cadastro, você eventualmente poderá ser contactado pelo INAME e            
solicitado a fornecer mais informações. Também lhe enviaremos informações         
educacionais, informações sobre pesquisas e outros temas de interesse para a           
Comunidade AME. 
Eventualmente, o INAME entrará em contato com você para atualizar as informações            
do seu filho. Informações atualizadas sobre os participantes são cruciais para que este             
Cadastro responda a importantes questões de pesquisa e para avaliar a viabilidade de             
diferentes tipos de pesquisa e de políticas públicas.  
Todas as informações que você fornecer ao Cadastro serão mantidas em um banco de              
dados seguro, e quaisquer informações que possam identificar você e seus familiares            
não serão compartilhadas para fins comerciais. Nossa equipe está profundamente          
comprometida em proteger sua privacidade e identidade e usará todas as medidas            
disponíveis para garantir a segurança de suas informações pessoais. 
O objetivo deste Cadastro é tornar as informações que você fornece pesquisáveis e             
amplamente utilizáveis, sempre que possível protegendo sua identidade. Em resposta a           
perguntas específicas sobre a AME, o Cadastro realiza buscas por informações           
relevantes fornecidas pelos participantes. 
As informações do seu registro serão usadas para revisar os cuidados e tratamentos             
padrões da ame e para colaborar na construção de políticas públicas adequadas às             
necessidades da Comunidade AME no Brasil, com o objetivo de melhorar a qualidade             
do atendimento aos pacientes no futuro. 
As informações do seu cadastro poderão ser fornecidas a pesquisadores interessados em            
estudar a AME. Este Cadastro é um recurso valioso para pesquisas atuais e futuras. Um               
Comitê de Supervisão do Cadastro garantirá a avaliação adequada das propostas de            
pesquisa para usar os dados do Cadastro. 
Seu filho pode ou não receber benefícios por participar deste Cadastro. Não há garantia              
de nenhum benefício para você. Os dados no cadastro podem ajudar órgãos públicos,             
provedores de saúde e pesquisadores a aprender novos aspectos sobre a AME e obter              
uma compreensão geral aprimorada do curso da doença, o que pode ajudar as pessoas              
com AME no presente e no futuro. 
O Cadastro pode envolver uma perda de privacidade. Para participar, é necessário            
compartilhar informações pessoais de saúde sobre seu filho e sua condição. Manter as             
informações de saúde de seu filho em sigilo é muito importante para a equipe de do                
Cadastro Nacional do INAME. Serão usadas medidas de segurança para protegê-lo. No            
entanto, apesar de todas as medidas de segurança que serão usadas, elas não podem              
garantir que sua identidade nunca seja conhecida. 



Quem pode fornecer consentimento? Em caso de maiores de 18 anos, o próprio paciente              
ou, em caso de menores de 18 anos, o pai, mãe ou responsável legal pelo paciente deve                 
fornecer o consentimento e inserir as informações do paciente. Ao preencher o            
Cadastro, o usuário declara ter no mínimo 18 (dezoito) anos e ter capacidade plena e               
expressa para a aceitação dos termos e condições desta Política de Privacidade e do              
Termo de Consentimento para todos os fins de direito. 
O usuário está ciente de que fornece informação de forma consciente e voluntária por              
meio do preenchimento do formulário e/ou envio de arquivos e imagens através do site              
do INAME ou por meio de e-mail. 
Quando o usuário realiza o cadastro e/ou preenche o formulário oferecido pelo INAME,             
determinados dados pessoais serão mantidos em sigilo e serão utilizados apenas para o             
propósito que motivou o Cadastro. Estou de acordo em fornecer meu nome, e-mail e              
telefone para que o INAME entre em contato comigo, bem como ciente de que esses               
dados poderão ser utilizados para o envio de e-mails informativos ou realização de             
pesquisas e levantamentos por e-mail ou telefone. 
O INAME não disponibilizará dados pessoais sensíveis coletados no cadastro para           
corretores de listas de e-mails. O INAME poderá divulgar dados pessoais sensíveis            
coletados a terceiros, nas seguintes situações e nos limites exigidos por lei: 
- quando necessário ou apropriado à realização de levantamentos e mapeamentos gerais            
e não individuais relacionados à e em prol da Comunidade AME no Brasil; 
- com as empresas e/ou indivíduos contratados para a execução de determinadas            
atividades e serviços em nome do INAME; 
- para propósitos administrativos como pesquisas científicas e pesquisas em geral,           
planejamento, desenvolvimento de projetos em prol da Comunidade AME; 
- quando a finalidade do compartilhamento for do interesse geral da Comunidade AME,             
tais como apoio a Secretarias de Saúde e Ministério da Saúde para dimensionar,             
viabilizar ou agilizar o fornecimento de tratamentos, equipamentos e/ou medicamentos          
a indivíduos da Comunidade AME.  
- quando necessário em decorrência de obrigação legal, determinação de autoridade           
competente ou decisão judicial. 
Nas hipóteses de compartilhamento de dados pessoais sensíveis com terceiros, todos os            
sujeitos mencionados acima deverão utilizar os dados partilhados de maneira          
consistente e de acordo com os propósitos para os quais foram coletados (ou com os               
quais o usuário consentiu previamente) e de acordo com o que foi determinado por esta               
Política de Privacidade e de todas as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis. 
Em certas circunstâncias, o INAME poderá divulgar dados pessoais sensíveis, na           
medida necessária ou apropriada para órgãos governamentais e outros terceiros com o            
objetivo de beneficiar os usuários e a Comunidade AME e de cumprir com a legislação               
aplicável ou ainda se o INAME acreditar de boa fé que tal ação seja benéfica e/o               
necessária para: 
- cumprir com uma legislação que exija tal divulgação; 
- para cooperar com órgãos públicos; 
- investigar e se defender contra quaisquer reivindicações ou alegações de terceiros; 
- proteger os direitos e a segurança pessoal dos usuários ou do público. 
O tratamento de dados pessoais sem o consentimento do usuário apenas será realizado             
em razão de interesse legítimo ou para as hipóteses previstas em lei, ou seja, dentre               
outras, as seguintes: 
- para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória 



- para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a               
anonimização dos dados pessoais 
- para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular dos dados ou de terceiro; 
- para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área de saúde               
ou por entidades sanitárias 
Todos os dados pessoais serão guardados na base de dados do INAME ou em base de                
dados mantida "na nuvem" pelos fornecedores de serviços contratados pelo INAME, os            
quais estão devidamente de acordo com a legislação vigente. 
O INAME reterá seus dados pessoais sensíveis e manterá seus dados armazenados por             
tempo indeterminado ou até eventual requerimento de exclusão. 
O INAME poderá vir a manter seus dados pessoais sensíveis após receber seu pedido de               
exclusão caso seja necessário para cumprimento de obrigações legais, resolver disputas,           
manter a segurança, evitar fraudes e abuso e garantir o cumprimento de contratos. 
O INAME trata dados pessoais sensíveis em situações em que está autorizado            
legalmente ou mediante o expresso e inequívoco consentimento do usuário. Conforme           
descrito na presente política, o INAME tem bases legais para coletar, produzir, receptar,             
classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar,        
armazenar, eliminar, avaliar ou controlar a informação, comunicar, transferir, difundir          
ou extrair dados sobre o usuário. As bases legais incluem o seu consentimento colhido              
de forma expressa e inequívoca no Termo de Consentimento. e interesses legítimos,            
desde que tal processamento não viole seus direitos e liberdades. Tais interesses            
incluem proteger o usuário e o INAME de ameaças, cumprir a legislação aplicável e              
permitir que os usuários encontrem oportunidades de cuidados, de pesquisas e de            
tratamento. 
O usuário tem o direito de retirar o consentimento fornecido ao INAME.  
O INAME oferece ao usuário diversas opções do que fazer com seus dados pessoais              
coletados, tratados e armazenados, incluindo o seu acesso, a sua exclusão ou correção.             
O usuário pode fazer as solicitações listadas acima entrando em contato por e-mail             
através do e-mail contato@iname.org.br e estes pedidos serão considerados de acordo         
com as leis aplicáveis. 
 
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail contato@iname.org.br. 
 

Ao clicar em Aceitar abaixo, você confirma as seguintes declarações: 

Li, analisei e entendi as informações do presente Termo de Consentimento.  

Autorizo que as informações que eu compartilho no Cadastro sejam fornecidas a            
pesquisadores, órgãos públicos, outros registros ou bancos de dados sem finalidades           
comerciais.  

Entendo que minha participação no Cadastro é completamente voluntária e que, se            
mudar de idéia e desejar retirar meus dados do Cadastro, serei livre para fazê-lo a               
qualquer momento sem precisar fornecer nenhuma explicação e não ser penalizado de            
qualquer maneira por retirar meu consentimento. 

Concordo em participar do Cadastro Nacional de Pacientes do INAME. 

mailto:contato@iname.org.br


 


