
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENADORIA DE CONTROLE DE 

DOENÇAS 
CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

“PROF. ALEXANDRE VRANJAC” 
 

 

Termo de Compromisso diante da cessão de bases de dados do Sistema 

de Informação gerenciados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo que contenha dados 

confidenciais. 

 

Concedente: Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre 

Vranjac” - CVE (SES/SP) 

 

Compromitente: 

 

Instituição: ________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Nome do responsável: _______________________________________ 

__________________________________________________________ 

Formação profissional: _______________________________________ 

Nº do Registro Profissional:____________________________________ 

CPF:__________________ RG:___________________ 

Endereço: _________________________________________________ 

________________________ Nº_______ Complemento ____________ 

Bairro:_________________________ Município:___________________ 

Estado: _________________ País: _____________ CEP: ___________ 

Telefone Comercial: (  )_____________ Celular (  ) ________________ 

e-mail:___________________________ 

e-mail:___________________________ 

 

Do objeto 

 

Bases de dados: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________



 

__________________________________________________________ 

Período: De ___/___/_____ a ___/___/_____. 

 

Das finalidades 

 

O COMPROMITENTE declara que as finalidades para as quais se destinam 

esta(s) bases(s) de dados são única e exclusivamente as descritas no 

projeto de pesquisa intitulado: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Trata-se de trabalho de: 

 

( )  TCC  (  ) Mestrado (  ) Doutorado ( )Publicação em 

Periódico Científico ( ) Outro: ______________________________ 

 

Do manuseio da(s) base(s) de dados 

 

As pessoas que utilizarão a(s) base(s) de dados objeto deste termo, 

dentro das finalidades já descritas são: 

 

Nome Instituição Cargo Documento 

    

    

    

    

 

Das responsabilidades 

 

1. Guardar sigilo e zelar pela privacidade dos indivíduos 

relacionados/listados nesta(s) base(s) de dados. 

2. Não repassar, comercializar ou transferir a terceiros as 

informações individualizadas, objeto deste termo, de qualquer 

forma que viole o seu sigilo. 



 

3. Não disponibilizar, emprestar ou permitir acesso de pessoas ou 

instituições não autorizadas a esta(s) base(s) de dados. 

4. Quando da guarda da mídia eletrônica, esta deve ser realizada em 

local que não permita o acesso, físico ou lógico de pessoas não 

autorizadas. 

5. Não divulgar, por qualquer meio, inclusive nos relatórios de 

conclusão da pesquisa, dados ou informações contendo nomes ou 

quaisquer outras variáveis que permitam a identificação de 

indivíduos ou que afetem a sua confidencialidade. 

6. Utilizar as informações contidas nestas bases exclusivamente para 

as finalidades descritas na solicitação e aprovadas. 

7. Mencionar o CVE como fonte e o período de referência dos dados. 

8. Enviar ao CVE, ao término do estudo, a citação completa do 

artigo, relatório, tese ou livro em que os dados foram usados 

como fonte. De acordo com a Resolução CNS 580/18, é dever do 

pesquisador divulgar os resultados da pesquisa para as 

instituições onde os dados foram coletados, ao término do estudo.  

9. Em caso de quebra de segurança da informação por meio de 

recursos de tecnologia de informação ou de outra forma, 

comunicar ao CVE imediatamente. 

 

O descumprimento de qualquer cláusula deste Termo de 

Compromisso facultará ao CVE as providências legais cabíveis, incluindo 

denúncia ao Conselho de classe a que pertence o COMPROMITENTE. As 

cláusulas reforçam as orientações de boas práticas em relação à dados 

pessoais previamente estabelecidas pela Lei nº 12.527/2011 – Lei de 

Acesso à Informação (LAI) e Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD). 

Em se tratando de pesquisa, quando observado qualquer prenúncio 

de irregularidade ética, isto será comunicado ao Comitê de Ética em 

Pesquisas que aprovou a referida pesquisa. Ademais a inadimplência em 

relação as devolutivas poderá acarretar prejuízo para o pesquisador em 

uma próxima solicitação. 



 

As responsabilidades constantes neste termo de compromisso são 

estendidas às pessoas nomeadas neste documento que estão 

autorizadas a utilizar a(s) base(s) de dados. 

O COMPROMITENTE declara estar ciente e de acordo com todas as 

condições constantes neste Termo de Compromisso e de sua 

responsabilidade legal, assumindo inteira responsabilidade pelas 

consequências legais da utilização indevida desta(s) base(s) de dados, 

por si ou por terceiros, da qual isenta inteiramente o CONCEDENTE. 

 

 

 

São Paulo, ____ de ______________________de ________. 

 

 

______________________________ 

COMPROMITENTE 


