BASE DO PROGRAMA EDUCATIVO PARA PACIENTES DENOMINADO
Programa De Educação para Pacientes
Medtronic Comercial LTDA, identificada com o CPNJ 01.772.798/0001-52, sociedade com sede na
Avenida Jornalista Roberto Marinho, número 85, 09 e 10 andares, CEP: 04-576-010 ou qualquer
das unidades da Medtronic localizadas dentro da região da América Latina em seus endereços
correspondentes desenvolvem o presente programa educativo “Programa de educação para
Pacientes.”
TERMOS E CONDIÇÕES
OBJETO:
O Programa de Educação para Paciente é uma iniciativa da Medtronic que visa promover a
educação dos pacientes que sofreram AVC sobre tratamentos avançados para a doença. A
Medtronic desenvolverá o programa para pacientes interessados em receber ou aprender sobre
tratamentos avançados para doenças como: Parkinson, Dor crônica, Dor oncológica, Dor nas
costas, Incontinência fecal e / ou urinária, entre outras.
Este programa ajudará pacientes não implantados a se sentirem mais confiantes e seguros ao
escolher o tratamento para sua doença e a compartilhar sua própria experiência com outro
paciente que sofre da mesma condição.
O programa também ajuda os pacientes a marcarem uma consulta com um médico especialista
em sua doença. Isso é feito por meio de uma autoavaliação online em que a Medtronic solicita uma
série de informações para ajudar melhor o paciente.
BASES:
Ao aceitar os seguintes termos e condições, o paciente concorda em ser contatado pela equipe da
Medtronic através dos seguintes meios: Whatsapp (mensagens instantâneas e chamadas),
telefone, telefone celular, e-mail e qualquer outro meio que exista ou venha a existir.
PARTICIPANTES:
Qualquer pessoa residente na América Latina maior de 18 anos pode participar como paciente. Os
pacientes devem dar à Medtronic seu consentimento total, por escrito, para o armazenamento e
uso de seus dados pessoais e dados de saúde confidenciais. Devem também dar o seu
consentimento para serem contatados pela Medtronic, para o que devem assinar a
correspondente autorização para o tratamento dos seus dados pessoais.
A participação neste programa implica total conhecimento e aceitação da sua mecânica, termos e
condições. Cada participante concorda expressamente em obedecer às regras e disposições que
regem este programa, que serão definitivas para todos os fins.

ALCANCE
A Medtronic informa que este programa não visa fornecer recomendações médicas aos pacientes.
O material encontrado no Programa deve ser considerado uma ferramenta educacional e o
paciente deve sempre tomar a decisão de fazer parte dele de forma voluntária.
VIGÊNCIA
Este programa entrará em vigor a partir de 01 de março de 2021. Em qualquer caso, a Medtronic
pode renovar e / ou encerrar este Programa antecipadamente a seu critério. Em caso de término,
a Medtronic publicará um aviso no site do programa informando a data de término do Programa.
Além disso, o paciente pode relatar sua decisão de não continuar com o programa à Medtronic a
qualquer momento durante a vigência do programa, para o qual deve informar a Medtronic pelo
menos (15) dias corridos antes da data de término pretendida.
AREA GEOGRÁFICA
O programa estará disponível para pacientes que residem na América Latina.
PROCESSO DE CADASTRO COMO EMBAIXADOR
O paciente que deseja fazer parte do programa de educação do paciente deve preencher pelo
menos parte do formulário de autoavaliação armazenado no site www.heroiscontraoavc.com. A
página indicada avaliará o paciente de acordo com as respostas fornecidas; e dependendo das
respostas dadas, terá ou não a opção de marcar consulta com um médico especialista na sua
doença. Nem todos os pacientes que concluírem a autoavaliação poderão ser contatados pela
Medtronic.
CRITÉRIOS DE DESQUALIFICAÇÃO
A Medtronic reserva-se ao direito de expulsar qualquer paciente e / ou embaixador do programa
de embaixador de pacientes sem restrições, se julgar necessário ou se o paciente e / ou embaixador
violar qualquer um dos termos e condições estabelecidos. Os participantes que fornecerem dados
de terceiros sem o seu consentimento ou dados falsos serão expulsos.
AVISO DE PRIVACIDADE
A Medtronic informa que as informações pessoais que você nos fornece circulam de forma
restrita e serão transmitidas à nossa empresa-mãe e às nossas afiliadas e subsidiárias, no âmbito

do artigo 26 da Lei 1581 de 2012, e qualquer outra legislação local aplicável na matéria nos países
da América Latina; contando com todas as medidas de segurança física, técnica e administrativa
para prevenir sua perda, adulteração, uso fraudulento ou indevido. O uso das informações é
apenas para os fins para aos quais você concedeu a autorização. Tem o direito de conhecer,
atualizar e retificar os seus dados pessoais, pedir comprovante da autorização concedida para o
seu tratamento, ser informado sobre a utilização que lhe foi dada, apresentar queixas ao SIC por
infracção à lei, revogar autorizar e / ou solicitar o apagamento dos seus dados nos casos em que
for conveniente de forma gratuita. Em caso de reclamação ou consulta relativa aos seus dados
pessoais, pode fazê-lo enviando um e-mail para rs.brzprotecaodedados@medtronic.com. Para
obter mais informações, pode consultar a Política de Processamento de Dados Pessoais da
Medtronic em https://www.medtronic.com/br-pt/privacy-statement.html

