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Os seus dados podem salvar vidas  
Possibilite a cura de linfoma, leucemia, anemia falciforme e outras 

Se você recebeu um transplante de sangue ou medula 
óssea (blood or marrow transplant, BMT), terapia com 
receptor de antígeno quimérico com células T (chimeric 
antigen receptor – T-cells, CAR-T) ou outro tipo de 
terapia celular, seus dados podem salvar vidas. Você 
pode ajudar futuros pacientes a combater o linfoma, a 
leucemia, a anemia falciforme e outras doenças ao 
compartilhar algumas das suas informações de 
saúde para pesquisa.  

O seu profissional da saúde poderá pedir que você 
considere participar do Banco de dados de pesquisa 
do Centro de pesquisa internacional sobre transplante de 
sangue e medula óssea (Center for International Blood 
and Marrow Transplant Research, CIBMTR). 

Isso permitirá que o seu centro médico compartilhe 
informações sobre a sua saúde e os seus 
tratamentos. Além disso, você pode participar de 
pesquisas on-line sobre a sua qualidade de vida. 

Como as informações de voluntários foram úteis até agora 
O CIBMTR é um grupo sem fins lucrativos que analisa 
dados de saúde para ajudar as pessoas a viver mais. Ao 
buscar por padrões relacionados a quão bem os 
tratamentos funcionam para milhares de pessoas como 
você, nossos pesquisadores mostram: 

• quais tratamentos ajudam as pessoas a viver 
mais; 

• quando usar BMT ou terapia CAR-T; e 

• qual nível de compatibilidade precisa existir entre 
doadores e pacientes. 
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Essas evidências ajudam a justificar a cobertura do 
Medicare para BMT e terapia CAR-T em determinadas 
doenças. 

A participação é gratuita e opcional 
O banco de dados do CIBMTR é pago por subsídios e 
contratos, não por pacientes. Não haverá nenhum custo 
ou pagamento para você. Você não precisa se deslocar e 

poderá deixar de participar a qualquer momento.  

Protegemos a sua privacidade 
O CIBMTR é um banco de dados seguro. O CIBMTR 
obedece às leis de privacidade dos EUA e internacionais. 
Não podemos divulgar o seu nome nem nenhuma 
informação de identificação. 

Compartilhando conhecimento, compartilhando esperança 
O CIBMTR divulga publicamente os resultados sobre 
os melhores tratamentos por meio de periódicos 
científicos, conferências profissionais e o cibmtr.org. 

Pensando em participar? 
1. Considere assinar o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido do Banco de dados de pesquisa do 
CIBMTR, permitindo que o seu centro médico 
compartilhe algumas informações de saúde com o 
CIBMTR. 

2. Se você desejar ter um envolvimento direto, você 
também pode dar permissão para que o CIBMTR entre 
em contato com você com relação a estudos sobre 
como você está se sentindo e a sua qualidade de 
vida.  

Agradecemos a você por compartilhar sua experiência.



 

O CIBMTR é uma parceria de pesquisa entre duas 
organizações sem fins lucrativos: o Programa 
Nacional de Doação de Medula Óssea/Be The 
Match e a Medical College of Wisconsin 
[Faculdade de Medicina de Wisconsin].  

Obtenha mais informações sobre 
• Privacidade e proteção de dados: envie um e-

mail para CIBMTR-DataProtection@mcw.edu  

• Identificador do ClinicalTrials.gov: 
NCT01166009 

• Seus direitos ou riscos: Administrador do 
Comitê de Ética em Pesquisa do Programa 
Nacional de Doação de Medula Óssea, 
+1 (800) 526-7809.  

• Apoio emocional e auxílio financeiro: Centro de 
apoio ao paciente do Be The Match®, +1 (888) 999-
6743 ou patientinfo@nmdp.org  

• Resumos de pesquisa em linguagem simples: 
cibmtr.org 

mailto:CIBMTR-DataProtection@mcw.edu
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https://www.cibmtr.org/ReferenceCenter/Patient/PatientSummaries/Pages/index.aspx
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