
Termo de Aceite

O presente Termo de Aceite é um acordo vinculativo entre o usuário e este site, que abrange todo o 
seu acesso e uso, o que inclui todas as informações, dados, ferramentas, produtos, serviços e outros 
conteúdos disponíveis por meio deste. Ao utilizar este site, o usuário confirma que compreende e 
concorda com as seguintes regras dispostas: 
1. Respeito às Leis: 
1.1. O usuário deverá acessar o site www.coronavirus.pr.gov.br apenas para finalidade lícitas; 
1.2. O usuário concorda em utilizar o site apenas para os devidos fins e em conformidade com o 
presente Termo e limitações legais, bem como quaisquer políticas aplicáveis no Brasil;  
1.3. A Alteração não autorizada dos conteúdos desse site é “expressamente” proibida. 
2. Responsabilidade pelo conteúdo: 
2.1. O usuário concorda que é o único responsável pela sua própria conduta e pela veracidade das 
informações fornecidas enquanto utilizar o serviço e que é responsável pelas consequências que 
resultem do fornecimento intencional de dados incorretos; 
3. Propriedade intelectual: 
3.1. O Governo do Estado do Paraná é detentor dos direitos autorais, além do site de todos os 
dados/informações cadastradas neste site, visto que são consideradas de utilidade pública ou de 
interesse da saúde pública;
3.2. Ao enviar a sua contribuição através do site, o usuário contribuirá para as medidas de 
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavirus, de forma agregada (nunca individual) a outros meios de comunicação; e também para 
referência em discussão de cunho científico, educacional e em publicações científicas;
3.3. Todas as informações fornecidas por pessoas ou profissionais de saúde são protegidas, de 
acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, conforme determinado no Segundo Capítulo II (Do tratamento de dados pessoais), Seção II 
(Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis), nos dispositivos descritos a seguir: “Art. 13. Na 
realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados 
pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de 
realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas 
de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a 
anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos 
relacionados a estudos e pesquisas. §1º A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do 
estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados 
pessoais. § 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no 
caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. §3º 
O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade 
nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. § 4º Para 
os efeitos deste artigo a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a 
possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação 
adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. 
4. Garantia de Sigilo e Anonimato: 
4.1. Será garantido o sigilo e anonimato de todas as informações produzidas pelo usuário no 
Cadastro, exceto conforme exigido por lei, ou para tratar de questões de descumprimento deste 
Termo;
4.2. Reservamo-nos o direito de usar esta informação internamente e, nesse âmbito, sua 
contribuição estará vinculada ao apelido de sua escolha; 
4.3. O Governo do Paraná incluindo órgãos governamentais e não governamentais, dependem da 
responsabilidade dos usuários para a precisão das informações que forem fornecidas e não se 
responsabiliza por erros ou imprecisões em qualquer submissão. Deturpação deliberada de 
informações por um usuário pode constituir uma violação da lei, e será comunicada às autoridades 
governamentais apropriadas.



5. Responsabilidade por ações com base no conteúdo: 
5.1. Diante de ameaças ou qualquer outra situação de risco a vossa saúde ou integridade procure 
sempre orientações validadas e atualizadas pelos serviços locais de saúde pública;
6. Considerações Finais: 
6.1 O acesso ao serviço representa a aceitação expressa e irrestrita do Termo de Aceite acima 
descritos. Ao concordar com esses termos o usuário concede para o Governo do Paraná e todas as 
organizações sucessoras, para publicar a sua contribuição de forma agregada, nunca 
individualizada, bem como divulgá-la aos serviços de vigilância em saúde pública relacionado.
6.2. Este site não realiza diagnóstico clínico, apenas auxilia o usuário na compreensão dos sinais e 
sintomas relacionados às definições operacionais, de saúde pública, para investigação do 
coronavírus na sua comunidade; 
6.3. É importante ressaltar que caso da composição de sinais e sintomas, associados aos critérios 
epidemiológicos indique que o usuário possa ser um possível caso suspeito, isso não se trata de um 
diagnóstico. A Secretaria de Estado da Saúde orienta que o mesmo deverá procurar atendimento em 
uma Unidade de Saúde mais próxima para avaliação clínica.


