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TERMOS E CONDIÇÕES 

 De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde n. 2.546 de 27 de outubro de 2011, que 

redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado Programa Nacional 

Telessaúde Brasil Redes; e, ainda, de acordo com a Resolução 427, do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia, de 1° de Março de 2013, o presente documento especifica os termos e condições 

que regulamentam a prestação de Serviço de Teleassistência em Neurociência e Saúde Auditivas, 

compreendendo atuações em teleconsulta, tele-educação, telediagnóstico e teleassessoria, podendo 

estender-se à atuação presencial, exclusivamente sob demanda do fonoaudiólogo, com a finalidade 

de dar suporte à teleassistência.  

O Serviço de Teleassistência em Neurociência e Saúde Auditivas é disponibilizado pelo 

Fonoaudiólogo Anderson Evangelista dos Santos, Mestre em Ciências Morfológicas pelo Instituto 

de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pesquisador em 

Desenvolvimento Auditivo, está disponível no endereço www.audiologiaexperimental.com .  

 

I. Definições  

Subjacente ao acesso ao site “www.audiologiaexperimental.com”, considera-se:  

• Visitante – Indivíduo que acessa o site sem fornecimento de quaisquer dados a este, tais 

como, preenchimento de formulários ou apenas fornecimento de e-mail. 

• Seguidor – Visitante que cadastra e-mail no site para receber, periodicamente, informações 

de atualização pertinentes ao site visitado. 

• Assinante - Visitante que contrata o Serviço prestado mediante fornecimento de dados, via 

formulário, e pagamento de valor monetário correspondente ao Serviço solicitado.  
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• Formulário de Assinatura – Instrumento de coleta de dados caracterizado por questionário 

estruturado, com perguntas abertas e fechadas, através do qual, o visitante que pretende 

contratar o Serviço fornece dados ao site.  

• Teleassistência – Serviço assistencial à distância, provido mediante contato telefônico ou 

internet, por intermédio de ferramentas como chats, emails e web conferências, fazendo uso 

de aplicativos como skype e/ou whatsapp. Compreende realização de teleconsulta, tele-

educação, telediagnóstico, telemonitoramento e teleassessoria. Possibilita envio e 

recebimento de documentos, tais como, laudos, pareceres, encaminhamentos, exames, 

imagens e audios inerentes ao serviço assistencial. Importante notar que, subjacente a 

realização de telediagnóstico, assistência presencial é condição necessária para elaboração e 

envio de laudos e pareceres. 

OBS: O Serviço de Teleassistência em Neurociência e Saúde Auditivas disponível no site 

www.audiologiaexperimental.com tem duração máxima de 30 dias. Após a contratação do 

Serviço, o término do mesmo dar-se-á no momento determinado pelo Cliente, esgotadas as 

questões em discussão, podendo o Serviço ser reativado pelo Cliente, sem qualquer custo, 

num intervalo máximo de 5 dias. Após esse período, será necessária a realização de novo 

contrato de prestação de serviço. 

• Teleassistência Audiológica – Modalidade teleassistencial que envolve análise de exames 

audiométricos e imitanciométricos, elaboração e envio de laudos e pareceres 

(telediagnóstico), discussão de casos clínicos e elaboração e envio de encaminhamentos a 

outros profissionais.  

• Teleassistência Educacional - Modalidade teleassistencial que envolve análise e elaboração 

de laudos e pareceres subjacentes aos transtornos de aprendizagem, do processamento 
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auditivo central e de quadros de dislexia. Discussão de casos. Auxílio na  elaboração de 

propostas pedagógicas.  

• Teleassistência Acadêmico-Científica - Modalidade teleassistencial que envolve 

compreensão da organização morfofuncional do sistema auditivo, trabalhos de conclusão de 

curso cujo tema versa sobre audição/sistema auditivo. Assessoria na elaboração/submissão 

de artigos científicos. Recomendação bibliográfica. 

 

OBS: Durante a vigência do contrato de prestação de Serviço podem ser estabelecidas 

discussões diárias, através de canais de atendimento telefônico e/ou virtual (skype, 

whatsapp e emails, com e/ou sem chamadas de vídeo). Na impossibilidade da realização de 

atendimento síncrono, ou seja, em tempo real (através de telefone, chats e 

webconferências), contato estabelecido de forma assíncrona (através de emails, por ex.) 

será respondido, impreterivelmente, no mesmo dia, exceto se o contato for realizado após 

às 17:00hs. Nesse caso, para atendimento em regime de urgência, indica-se forma de 

contato em tempo real. 

 

II. Política de Privacidade  

A política de privacidade do site “audiologiaexperimental.com” foi elaborada no intuito de manter 

a privacidade e segurança de dados informados por visitantes, assinantes ou não, não permitindo 

compartilhamento com quaisquer outros banco de dados. Para maiores detalhes sobre a política de 

privacidade subjacente a privacidade e proteção aos dados fornecidos pelo visitante/assinante ao site 

“audiologiaexeprimental.com”, observar o disposto nos artigos 7 e 8 da Lei 12.965, de 23 de Abril 

de 2014 (marco civil da internet), que dispõe sobre direitos e garantias dos usuários.  
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Subjacente a alterações nos termos e condições deste regulamento, bem como na sua  

política de privacidade:  

1.Visitantes com e-mails cadastrados para recebimento de notificações do site serão notificados 

previamente, com antecedência de até 5 dias do início da vigência das alterações do regulamento, 

devendo, casos discordantes, solicitar descadastramento do e-mail. 

2.A prestação de serviço aos assinantes estará sujeita ao regulamento de termos e condições com 

data imediatamente anterior à data depagamento do boleto referente ao Serviço solicitado. 

Faça o download e guarde este Regulamento em local acessível para consultas sempre que 

necessitar.  
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