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Os pesquisadores do presente projeto, declaram que: 

 

 Irão cumprir todos os termos das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos (Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde). 

 Comprometem-se a preservar a privacidade dos dados e identidade dos pacientes cujos dados serão 

coletados em prontuários e bases de dados do Hospital Dona Helena. 

 Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas única e exclusivamente para execução 

do presente projeto, sendo que só poderão ser divulgadas de forma anônima, sem qualquer identificador 

como data de nascimento, número de prontuário ou outro que possibilite o reconhecimento do paciente.  

 Não revelar, fora do âmbito profissional, fato ou informação de qualquer natureza de que tenha 

conhecimento por força de minhas atribuições ou por fontes secundárias, salvo em decorrência de 

decisão competente na esfera legal ou judicial, bem como de autoridade superior;  

 As senhas que me forem atribuídas terão caráter individual e pessoal, motivo pelo qual não poderão ser 

compartilhadas ou transferidas para qualquer outra pessoa, sendo de minha responsabilidade qualquer 

dano moral ou patrimonial sofrido pelo HDH, direta ou indiretamente causado pela inobservância desta 

regra. 

 É proibida a instalação de qualquer software* nos equipamentos* do HDH que não esteja previamente 

autorizada pelo Departamento de Tecnologia da Informação do HDH. A instalação de programa não 

licenciado é crime, sujeitando o infrator, de acordo com a legislação brasileira, a punições criminais 

(detenção e multa) e civis (danos morais e materiais). 

 É proibido acessar ou tentar acessar informações que não tenham sido especificamente liberadas ao 

interessado, assim como dar conhecimento a pessoas não autorizadas, informações a que tenha acesso 

em decorrência de suas atividades regulares. 

 É proibido conectar ou tentar conectar, sem prévia autorização do Departamento de Tecnologia da 

Informação, quaisquer equipamentos móveis* à rede interna do HDH ou a outros dispositivos móveis. 

Para obter referida autorização, o usuário deve formular sua solicitação com antecedência, para que o 

Departamento de Tecnologia da Informação possa adotar as medidas de segurança que entender 

convenientes. 
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