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TERMO DE RESPONSABILIDADE NA COLETA E GERENCIAMENTO DE 

DADOS PESSOAIS E CLÍNICOS 
 

Em referência o interesse de utilizar a plataforma REDCAP/IMIP para coleta de dados 

pessoais e clínicos para fins de assistência, Eu, xxxxxxxxxxx (CPFXXXXXXXX) e minha 

equipe, estamos cientes das normas estabelecidas na Lei Geral de Proteção De Dados 

(LGPD), LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, e me comprometo a: 

1. PRESERVAR o sigilo e a privacidade dos dados que serão armazenados na plataforma 
REDCAP, que serão utilizados apenas para fins de assistência, sendo PROBIDO o acesso e 
uso dos dados coletados em projetos de pesquisa, eventos ou publicações científicas 
sem antes obter a autorização da Diretoria de Pesquisa do IMIP, via sistema SIGAP e a 
submissão e aprovação de projeto de pesquisa pelo comitê de ética do IMIP; 

2. COLETAR e GERENCIAR os dados pessoais e sensíveis dos pacientes através da 
plataforma REDCap, de acordo com o Art. 5º da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
são considerados dados pessoais: informação relacionada a pessoa natural identificada 
ou identificável e dados sensíveis: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 

3. ASSEGURAR que os dados pessoais e sensíveis sejam utilizados estritamente para a 
finalidade solicitada, e através da plataforma REDCap que está sob a responsabilidade 
do pesquisador principal vinculado ao IMIP; 

4. PROTEGER os dados que serão tratados com anonimização através da utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais 
um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo de 
acordo com Art. 5º da LGPD. 

5. CONTROLAR o acesso aos dados pessoais e sensíveis dos participantes de pesquisa e/ou 
pacientes com registro do IMIP, usando a plataforma REDCap como ferramenta 
compatível com a necessidade de proteger os dados coletados, limitando o acesso a 
outras pessoas. 

Tenho ciência que eu serei o controlador dos dados armazenados na plataforma 
REDCap/IMIP, sendo responsável pela ocorrência de quaisquer desvios de dados, assim 
como terei acesso por meio de login e senha ao REDCap institucional e serei o responsável 
por liberar visualização dos dados dos pacientes a outras pessoas do grupo de pesquisa.  
 

Recife, __ de _____________ de 20__ 
 

____________________________________ 
Pesquisador responsável (assinar e carimbar) 
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