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1. Objetivo  
  

O objetivo deste documento é estabelecer os conceitos e diretrizes de segurança 

da informação, visando proteger as informações do Hospital das Clínicas da 

FMUSP. Posiciona-se como documento estratégico, com vistas a promover o uso 

seguro dos ativos de informação do HCFMUSP. Assim, deve ser entendida como 

uma declaração formal da Alta Administração acerca de seu compromisso com a 

proteção das informações sobre sua custódia, devendo ser cumprida por todos 

os profissionais do HCFMUSP.  

  

2. Abrangência  

Esta política aplica-se a todos os colaboradores, concursados públicos, 

estagiários, residentes, voluntários, pesquisadores e prestadores de serviços do 

HCFMUSP, doravante denominados usuários; sendo assim, todos os funcionários, 

sejam direto ou indiretamente ligados ao HCFMUSP, devem seguir os padrões 

aqui estabelecidos.  

  

3. Diretrizes  

O HCFMUSP é comprometido com a observância da legislação em vigor e das 

normativas internas. Sendo assim, para a condução de suas atividades 

hospitalares, é necessário o estabelecimento de uma Política de Segurança da 

Informação estruturada e clara que possibilite aderência e conformidade.  

  

3.1 Pilares da Segurança da Informação  

A segurança da informação é caracterizada pela preservação dos seguintes 

pilares:  
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I. Confidencialidade: visa  garantir que o acesso às informações da 

instituição e de seus pacientes seja obtido somente por pessoas autorizadas e 

quando for necessário;   

II. Disponibilidade: visa garantir que a informação esteja disponível aos 

colaboradores que possuam a autorização para o acesso no momento 

requerido;  

III. Integridade: visa garantir a exatidão das informações, bem como a 

integridade dos dados dos pacientes que estejam sob a guarda do HCFMUSP;  

IV. Autenticidade: visa assegurar que a informação é proveniente da fonte 

anunciada e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo;  

V. Irretratabilidade: visa garantir a impossibilidade de negar a autoria em 

relação a uma transação anteriormente feita;  

VI. Conformidade: visa garantir que o sistema deve seguir as leis e regulamentos 

associados a este tipo de processo.  

  

3.2 Aspectos Gerais  

1. Somente usuários autorizados devem possuir acesso às informações do 

HCFMUSP e de seus pacientes;  

2. As informações, em formato físico ou lógico, e os ambientes tecnológicos 

utilizados pelos usuários são de exclusiva propriedade do HCFMUSP, não 

podendo ser interpretadas como de uso pessoal;  

3. As informações de pacientes devem ser tratadas de forma ética e sigilosa, 

de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei 13.709, de 14/08/2018);  

4. Todos os usuários devem ter ciência de que o uso das informações e dos 

sistemas de informação podem ser monitorados, sem aviso prévio, e que 
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os registros assim obtidos podem servir de evidência para a aplicação de 

medidas disciplinares;   

5. Todos os usuários devem possuir uma identificação única, pessoal e 

intransferível, que seja capaz de qualificá-lo como responsável por suas 

ações;  

6. Os acessos devem sempre obedecer ao critério de menor privilégio, no 

qual os usuários devem possuir somente as permissões necessárias para a 

execução de suas atividades;  

7. Informações confidenciais como senhas e/ou qualquer informação a qual 

o usuário possua em seu poder durante exercício do seu cargo devem 

sempre ser mantidas de forma secreta, sendo terminantemente proibido 

seu compartilhamento;  

8. As responsabilidades no que tange a garantia dos pilares da segurança da 

informação (vide seção 3.1) devem ser amplamente divulgados nos 

Institutos, fazendo valer firmemente a aplicação das diretrizes aqui 

descritas;  

9. Esta política é complementada por um conjunto de normativas e 

procedimentos de segurança da informação estabelecido pelo HCFMUSP;  

10.A informação deve ser utilizada de forma transparente e apenas para a 

finalidade para a qual foi coletada e/ou para uso estatístico sem expor os 

pacientes de forma identificável conforme a LGPD (Lei Geral de Proteção 

de Dados);  

11.Toda informação produzida ou recebida pelos usuários como resultado da 

atividade profissional contratada pelo HCFMUSP pertence à referida 

instituição. As exceções devem ser explícitas e formalizadas em contrato 

entre as partes;  

12.Esta Política de Segurança da Informação será implementada no HCFMUSP 

por meio de procedimentos específicos, obrigatórios para todos os 
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usuários, independentemente do nível hierárquico ou função no 

complexo, bem como de vínculo empregatício ou prestação de serviço;   

  

13.O não cumprimento dos requisitos previstos nesta Política de Segurança 

da Informação e das Normas de Segurança da Informação acarretará 

violação às regras internas da instituição e sujeitará o usuário às medidas 

administrativas e legais cabíveis.  

  

3.3 Gestão de Acessos e Identidade  

Os seguintes aspectos abaixo devem ser considerados em relação à gestão de 

acesso, tanto lógico como físico:  

1. Os acessos lógicos dos usuários devem ser controlados de forma que somente 

as informações necessárias ao desempenho de suas atividades estejam 

disponíveis, mediante aprovação formal;  

2. O acesso físico dos usuários e visitantes aos locais que possuem recursos 

tecnológicos do HCFMUSP deve ser controlado, mediante aprovação formal.   

  

3.4 Tratamento da Informação  

Deve existir um cuidado no manuseio das informações do HCFMUSP, a saber:  

1. Todas as informações devem estar adequadamente protegidas em 

observância   

2. às diretrizes de segurança da informação do HCFMUSP em todo o seu ciclo 

de vida, que compreende: geração, manuseio, armazenamento, 

transporte e descarte;  

3. A informação deve ser utilizada de forma transparente e apenas para a 

finalidade para a qual foi coletada e/ou para uso estatístico sem expor os 

pacientes de forma identificável.  
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3.5 Gestão de Riscos e Incidentes de Segurança da Informação  
  

Os riscos devem ser identificados pela área de Segurança de Informação por meio 

de ferramentas adequadas, de forma a preservar e proteger os dados 

institucionais. Os incidentes de Segurança da Informação devem ser analisados, 

tratados, registrados, monitorados e reportados quando necessário.   

  

3.6 Responsabilidades  
  

De forma geral, cabe a todos os usuários:  

1. Cumprir fielmente a Política, as Normas e os Procedimentos de Segurança 

da Informação do HCFMUSP;  

2. Realizar os treinamentos de conscientização de Segurança da Informação 

disponibilizados pelo HCFMUSP;  

3. Proteger as informações contra acessos, modificações, destruição ou 

divulgação não autorizada pelo HCFMUSP;  

4. Assegurar que os recursos tecnológicos, as informações e sistemas a sua 

disposição sejam utilizados apenas para as finalidades aprovadas pelo 

HCFMUSP;  

5. Cumprir as leis e as normas que regulamentam a propriedade intelectual;  

6. Não discutir assuntos confidenciais de trabalho em ambientes públicos, 

incluindo a emissão de comentários e opiniões em blogs e redes sociais;  

7. Comunicar imediatamente à área de Segurança da Informação sobre 

qualquer descumprimento ou violação desta Política e/ou Normas ou 

Procedimentos, através do e-mail: abuse.neti@hc.fm.usp.br , bem como 

reportar quaisquer incidentes de Segurança da Informação.  
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3.6.1 Área de Segurança da Informação  

Cabe a este setor:  

1. Administrar e monitorar os sistemas e controles aplicados sob gerência da 

área de Segurança da Informação;  

2. Analisar indicadores de riscos e ocorrências de violação de regras desta 

Política no que se refere às rotinas da área de Segurança da Informação;  

3. Promover ações de conscientização sobre Segurança da Informação para 

todos os colaboradores do HC;  

4. Propor investimentos relacionados à segurança da informação com o 

objetivo de reduzir os riscos.   

3.6.2 Comitê de Segurança da Informação  

Cabe ao Comitê:  

1. Promover ampla divulgação e revisão da Política, Normas e Procedimentos 

de Segurança da Informação para os colaboradores do HC e terceirizados;  

2. Propor alterações nas versões da Política de Segurança da Informação e a 

inclusão, a eliminação ou a mudança de normas complementares;  

  

3.6.3 Profissionais da área da Saúde  

Todo conjunto de informações, sinais e imagens que os profissionais de saúde 

(médicos, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, etc.) lidam diariamente 

é considerado como prontuário do paciente e é essencial para a comunicação 

entre membros da equipe multiprofissional e continuidade da assistência. 

Portanto, estas informações são valiosas e pessoais e possuem caráter legal e 

confidencial. É importante ressaltar que o prontuário é do paciente e o hospital 

tem a responsabilidade de guardá-lo. Desta forma, os profissionais de saúde, 

representando o hospital, tem a responsabilidade de manter estes dados em 

caráter sigiloso e discreto. Sendo assim:  
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1. As informações contidas no prontuário do paciente não devem ser 

reveladas a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo e 

que não estejam cuidando do paciente;  

2. Os dados eletrônicos dos pacientes devem ser armazenados somente em 

sistemas seguros, com senhas pessoais;  

3. Os dados dos pacientes não podem ser guardados em meios móveis, como 

pendrives, smartphones, etc. sob risco de serem perdidos ou serem 

acessados indevidamente;  

4. Nenhuma informação do prontuário pode ser divulgada ou remetida via 

redes sociais, sob o risco de serem acessados indevidamente;  

5. Toda impressão de dados deve ser criteriosa e as cópias devem ser 

devidamente controladas e guardadas de forma devida, evitando sua 

dispersão;  

6. Para fins de ensino e pesquisa, em que a exposição do paciente for 

imprescindível, a autorização prévia do paciente ou de seu representante 

legal é obrigatória. As dúvidas deverão ser direcionadas para a Comissão 

de Ética em Ensino e Pesquisa do HCFMUSP;  

7. Aqueles profissionais que desrespeitarem o sigilo dos dados, podem sofrer 

sanções jurídicas e administrativas do hospital e de seus respectivos 

conselhos.  

  

De forma prática, o profissional de saúde:  

1. Não deve compartilhar informações com aqueles que não estejam 

envolvidos com o cuidado do paciente;  

2. É proibido revelar sua senha pessoal para terceiros, pois ela é pessoal e 

intransferível. Esta é a maneira que o usuário será identificado;  
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É obrigatório a realização do “log-out” do sistema ou das máquinas, quando 

terminar sua atividade ou se ausentar de seu posto. É importante lembrar que, 

de acordo com os conselhos, a prescrição de qualquer tratamento ou 

procedimentos não deve ser realizado à distância. Em caso de emergência, por 

haver sempre um profissional de saúde de plantão em todos os setores do 

HCFMUSP, é proibido a prescrição remota, devendo o profissional que está à 

distância contatar um colega que esteja presente no hospital e discutir o caso.  

  
4. Sistemas de Apoio Externos  
  

As regras presentes nesta normativa igualmente se estendem aos sistemas 

externos, tais como: Sistema de Convênios (SISCONV), Sistema do Fundo Nacional 

de Saúde (FNS), Cadastro de Informações Institucionais da Plataforma Lattes e 

outros. No entanto, cabe ao próprio usuário a responsabilidade sobre a 

solicitação e gestão dos logins de acesso junto aos órgãos e instituições 

responsáveis pela administração de tais recursos.   

Estes acessos são pessoais e intransferíveis, sendo o usuário o único responsável 

pelo seu uso, excluindo, portanto, o HCFMUSP, de qualquer responsabilidade 

sobre a utilização indevida dos acessos e recursos oferecidos pelas ferramentas 

externas.   

  

5. Normas Complementares  

Estas normas têm a intenção de regularizar com maiores detalhes e 

especificações, incluindo as técnicas, as diversas atividades que podem ou 

poderão implicar em alguma violação ou descumprimento da presente PSI. Elas 

podem ser propostas pelas diversas áreas que compõem o HCFMUSP e devem ser 

submetidas ao Comitê de Segurança de Informação que dará o parecer final.  
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6.  Considerações Finais  

Assim como a ética, a segurança deve ser entendida como parte fundamental da 

cultura interna do HCFMUSP. Ou seja, qualquer incidente de segurança subtende-

se como alguém agindo contra a ética e os bons costumes regidos pela instituição.  

  

7.  Aprovações  
  

Nome / Cargo  Descrição  

Vilson Cobello  

Diretoria de Tecnologia da Informação  
Revisão  

Maria Mathilde Marchi Diretor 

Jurídico  
Revisão  

Comitê de Segurança de Informação  Elaboração  
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ANEXO - Normas Complementares  
  

Norma de Acesso Remoto (NO-AR-01)   

Norma de Acesso a Dados (NO-AD-01)  

Norma de Correio Eletrônico (NO-CE-01)  

Norma de Dispositivos Móveis (NO-DM-01)  

Norma de Fornecedores (NO-FE-01)  

Norma de Acesso à Internet e Redes Sociais ( NO-AI-01)   
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ANEXO - Norma de Acesso Remoto  
  

1. Objetivo  

O objetivo desta norma é estabelecer os critérios e regras para o controle 

adequado de acesso remoto à rede, aos sistemas e aos ativos de tecnologia da 

informação do Hospital das Clínicas da FMUSP.  

  

2. Abrangência  

O serviço de acesso remoto poderá ser concedido somente à Colaboradores, 

Fornecedores e Prestadores de Serviços com vínculo ativo junto ao Hospital das 

Clínicas/ou Fundações de Apoio, mediante justificativa de acordo com a presente 

norma (Acesso Remoto).  

  

Não é permitido para residentes e estagiários, exceto quando for pesquisador de 

projeto aprovado na Plataforma Brasil.  

  

3. Regras  

1. O serviço de acesso remoto é concedido para execução de atividades de 

manutenção, acesso aos sistemas, soluções para acompanhamento gerencial e 

teletrabalho ( home office) mediante autorização da chefia imediata não 

Assunto: Norma de Acesso Remoto  

Identificação: NO-AR-
01  

Versão 02   

Núcleo Responsável:  

Núcleo Especializado em Tecnologia da Informação  

Publicado em: 

04/06/2019  

Normas vinculadas:  

PSI-2, ISO 27001, NIST 800-53  
Revisão até: 

21/07/2023  
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podendo ser utilizado, em hipótese alguma, para interação com prontuário 

eletrônico do paciente (como prescrições ou evoluções), sendo somente 

permitida a consulta;  

2. A liberação somente será realizada mediante justificativa de necessidade 

vinculada ao cumprimento de responsabilidades e aprovação de área gestora do 

colaborador;  

  

Fins Acadêmicos   

De acordo com o Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPESQ), 

torna-se obrigatório a documentação abaixo:  

● Termo de Responsabilidade devidamente preenchido pelo usuário 

solicitante, além do consentimento do Responsável pelo Projeto de 

Pesquisa, conforme documentação referente ao mesmo;  

● Parecer Consubstanciado do CEP (Plataforma Brasil);  

● Documento com Informações Básicas da Plataforma Brasil, tendo incluso o 

Cronograma de Execução e Lista da Equipe de Participantes.  

1) O acesso a VPN do HC voltados para Projeto de Pesquisa terão sua validade 

controlada, conforme Cronograma de Execução anexado ao Documento com 

Informações Básicas da Plataforma Brasil sendo revalidado a cada 6 meses;  

2) Não serão concedidos o acesso de usuários que possuem as 

documentações obrigatórias incorretas, incompletas, desatualizadas e que não 

sigam os padrões obrigatórios desta presente norma;  

3) Para concessão do acesso, o usuário solicitante deve estar incluso na Lista 

da Equipe de Participantes;  

http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23&Itemid=229
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4) Obrigatoriamente, no Termo de Responsabilidade deve conter a 

assinatura do usuário solicitante, obedecendo as instruções do Item 1, além da 

assinatura do responsável pelo Projeto de Pesquisa, de acordo com a Carta de 

Aprovação da Plataforma Brasil;  

5) No documento o qual consta as Informações Básicas do Projeto na 

Plataforma Brasil, não serão concedidos acessos aos usuários os quais possuem 

o Projeto de Pesquisa com “Situação do Parecer” Pendente ;  

6) No caso de Projetos de Pesquisa que possuem co-participantes (Ou seja, 

as pesquisas são realizadas externamente ao HCFMUSP e/ou utilizarão o 

HCFMUSP como “fonte” para coleta de dados) é imprescindível a assinatura do 

responsável pertencente ao HCFMUSP autorizando acesso, comprovando obter 

ciência sobre, além do responsável da instituição autora do Projeto de Pesquisa.  

A liberação somente será realizada mediante justificativa de necessidade vinculada ao 

cumprimento de responsabilidades e aprovação de área gestora.  

Fornecedores/Prestadores de Serviços  

1) O acesso a VPN do HC voltados a Fornecedores/Prestadores de Serviços 

terão sua validade controlada, conforme Vigência do contrato de serviços da 

empresa juntamente ao HCFMUSP.  

2) Os Fornecedores/Prestadores de Serviços que possuem seu contrato em 

processo de renovação, terão o acesso concedido após emissão do pedido junto 

a Fundação Faculdade de Medicina, por trinta dias (30 dias), mediante solicitação 

e autorização do gestor do contrato HCFMUSP;  
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3) As credenciais para Fornecedores/Prestadores são únicas e intransferíveis, 

não sendo criados usuários "genéricos", com o propósito de ser utilizado por mais 

de um usuário.  

A liberação somente será realizada mediante justificativa de necessidade vinculada ao 

cumprimento de responsabilidades e aprovação de área gestora.  

Teletrabalho  

Segundo Decreto nº 62.648, de 27/06/2017, Teletrabalho é a modalidade de 

prestação da jornada laboral em que o servidor ou empregado público executa 

parte ou a totalidade de suas atribuições fora das dependências físicas do seu 

órgão ou entidade de lotação.  

1) O acesso a VPN do HC destinado ao teletrabalho ( Home Office) deverá ser 

solicitado através do Termo de Responsabilidade. Este, deve estar devidamente 

preenchido pelo usuário solicitante, além do consentimento e autorização da 

chefia imediata;   

2) Não serão concedidos o acesso de usuários que possui a documentação 

obrigatória incorreta, incompleta, desatualizada e que não siga os padrões 

obrigatórios desta presente norma;  

A liberação somente será realizada mediante justificativa de necessidade vinculada ao 

cumprimento de responsabilidades e aprovação de área gestora.  

Para maiores informações quanto ao decreto, o documento encontra-se 

disponível em anexo para consulta no Manual de Segurança da Informação, no 

tópico “VPN – Virtual Private Network”.  
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Afastamento da Colaboradora Gestante (Lei Nº 14.151 de 12 de Maio 

de 2021) 

De acordo com a Lei Nº 14.151 sancionada em 12 de Maio de 2021, estabeleceu-se o 

afastamento das colaboradoras gestantes das atividades corporativas presenciais, 

consequente a emergência de saúde pública decorrente ao coronavírus. Por este 

motivo, houve a necessidade das colaboradoras gestantes continuarem suas atividades 

corporativas através do Teletrabalho (fora das dependências físicas do seu órgão ou 

entidade de lotação). 

1) O acesso a VPN do HC destinado ao teletrabalho (Home Office) deverá ser solicitado 

através do Termo de Responsabilidade. Este, deve estar devidamente preenchido pelo 

usuário solicitante, além do consentimento e autorização da chefia imediata. 

No presente documento (Termo de Responsabilidade) incluiu-se o item (Gestantes - De 

acordo com a Lei de Nº 14.151 de 12 de Maio de 2021) relacionado aos acessos a VPN 

do HC para adequação das atividades de trabalho das colaboradoras gestantes do 

HCFMUSP. 

Além do Termo de Responsabilidade, o Plano de Trabalho à distância deve estar 

incluso, contendo e descrevendo as atividades realizadas pela colaboradora gestante 

através do acesso a VPN do HC. Este, deve ter a matrícula e assinatura da chefia 

imediata, além da matrícula da colaboradora gestante. 

2) Não serão concedidos o acesso de usuários que possui a documentação obrigatória 

incorreta, incompleta, desatualizada e que não siga os padrões obrigatórios desta 

presente norma;  

A liberação somente será realizada mediante justificativa de necessidade vinculada ao 

cumprimento de responsabilidades e aprovação de área gestora. 
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 Colaboradores HCFMUSP   

1) No caso de usuários HCFMUSP, portadores do email corporativo 

(email@hc.fm.usp.br) que possuam acesso a VPN, o mesmo será encerrado 

no ato de desligamento da empresa.  

A liberação somente será realizada mediante justificativa de necessidade vinculada ao 

cumprimento de responsabilidades e aprovação de área gestora.  

  

4.  Referências  

27001 ABNT/ISO 27001 Sistemas de gestão de segurança da informação.  

NIST 800-53 v3: AC-17, AC-17 Enh 2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  



Página 18 de 30  

  

 



Página 19 de 30  

  

  

  

 
 

 



Página 20 de 30  

  

Assunto: Norma de Acesso a Dados Corporativos  

Identificação:  

NO-AD-01  

Versão 01   

Núcleo Responsável:  

Núcleo Especializado em Tecnologia da Informação  

Publicado em:  

04/06/2019   

Normas vinculadas:  

PSI-2, ISO 27001,  NIST 800-53, PLC 53/2018, Lei

  12.965/14.  

Revisão até: 

21/07/2023 

  

  

ANEXO - Norma de Acesso a Dados Corporativos  
  

1. Objetivo  

O objetivo desta norma é estabelecer os critérios e regras para o controle 

adequado de acesso aos dados do HCFMUSP, considerando a disponibilidade de 

informações sensíveis nas diversas plataformas corporativas.  

  

2. Abrangência  

Esta norma aplica-se aos usuários do HCFMUSP e às empresas parceiras com 

contrato estabelecido com o Hospital que precisam ter acesso aos dados 

corporativos para a viabilização de suas tarefas. Também se aplica a participantes 

de projetos de pesquisa acadêmica com participação de pesquisadores 

associados ao Hospital.  

  

3. Regras  

1. Somente usuários autorizados pelo seu gestor, que passa a ser também 

responsável, podem ter acesso aos dados corporativos ou parte deles, 

desde que tal conjunto de dados sejam pertinentes às suas tarefas;  
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2. No caso de pesquisadores, o acesso aos dados deve ser autorizado 

mediante parecer da CAPPESQ;  

3. As informações obtidas devem ser tratadas de forma ética e sigilosa, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de 

Dados.  

  

4. Responsabilidades  

1. O usuário deve estar ciente que as credenciais para acesso aos dados é pessoal e 

é intransferível;  

2. No caso de vazamento de dados indevido, os usuários que estiverem envolvidos 

estão sujeitos às sanções da Lei Geral da Proteção de Dados.  

  

5.  Referências  

27001 ABNT/ISO 27001 Sistemas de gestão de segurança da informação.  

NIST 800-53 v3: AC-17, AC-17 Enh 2  

PLC 53/2018 que altera a Lei 12.965/14 
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ANEXO - Norma de Correio Eletrônico (E-mail)  
   

1. Objetivo  

O objetivo desta norma é estabelecer os critérios e regras para o uso adequado de 

e-mail (Correio Eletrônico) do Hospital das Clínicas da FMUSP.  

  

2. Abrangência  

Esta norma aplica-se aos usuários do HCFMUSP e às empresas parceiras com 

contrato estabelecido com o Hospital que precisam utilizar o Correio Eletrônico 

institucional para a viabilização de trabalho.  

  

3. Regras  

1. É proibido o uso do Correio Eletrônico para o envio de mensagens que 

possam comprometer a imagem da Instituição perante seus pacientes e a 

comunidade em geral e que possam causar prejuízo moral e financeiro;  

2. Não é aconselhável o uso do e-mail institucional para assuntos pessoais, 

pois é um instrumento de trabalho passível de ser auditado. Não utilize e-

mail organizacional para cadastros em sites externos e fins pessoais 

(Fórum, Blog, E-commerce, etc);  

3. Não executar ou abrir arquivos anexados enviados por remetentes 

desconhecidos ou suspeitos. Exemplo de extensões que não devem ser 

Assunto: Norma de Correio Eletrônico (E-mail)  

Identificação:  

NO-CE-01  

Versão 01   

Núcleo Responsável:  

Núcleo Especializado em Tecnologia da Informação  

Publicado em:  

04/06/2019    

Normas vinculadas:  

ISO 27001, NIST 800-53  

Revisão até: 

21/07/2023 



Página 23 de 30  

  

abertas: .bat, .exe, .src, .lnk e .com, ou qualquer outra extensão que 

represente um risco à segurança;  

4. Não utilizar o e-mail para enviar grande quantidade de mensagens (spam) 

que possam comprometer o desempenho da ferramenta, não reenviando 

e-mails do tipo corrente, fake news, criança desaparecida, criança doente, 

materiais preconceituosos ou discriminatórios, mensagens com fins de 

manifestação político partidária, propaganda eleitoral, de associações ou 

sindicatos;  

5. O usuário deverá comunicar imediatamente à Área de Segurança o 

recebimento de mensagens com vírus, spam, ou qualquer outro tipo de 

conteúdo inadequado por meio do e-mail abuse.neti@hc.fm.usp.br .  

   

4. Responsabilidades  

1. Concedido o acesso ao correio eletrônico, o usuário deve estar de acordo 

com a PSI e utilizar mecanismos de proteção como firewall, antivírus e 

sistema operacional atualizados, com todos os patches de segurança 

disponibilizados pelo fabricante;  

2. O usuário deve estar ciente que as credenciais recebidas são de uso 

pessoal e intransferível evitando qualquer incidente ou vazamento de 

informações.  

3. O usuário deverá encerrar sua conexão (desconectar-se) na página de 

acesso do e-mail institucional toda vez que se ausentar, evitando o acesso 

indevido.  

 

5.  Referências  

27001 ABNT/ISO 27001 Sistemas de gestão de segurança da informação.  

NIST 800-53 v3: AC-17, AC-17 Enh 2 
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ANEXO - Norma de Dispositivos Móveis  
  

1. Objetivo  

O objetivo desta norma é estabelecer os critérios e regras para o controle 

adequado do uso de dispositivos móveis na rede do Hospital das Clínicas da 

FMUSP.  

  

2. Abrangência  

Esta norma aplica-se aos usuários que necessitam de mobilidade para as suas 

atividades no HCFMUSP. Por isso, é permitido que utilizem dispositivos móveis, 

os quais são entendidos como equipamentos eletrônicos com atribuições de 

mobilidade de propriedade da instituição ou aprovado e permitido por sua 

Gerência, como notebooks, tablets, smartphones e storages.  

  

3. Regras  

1. Sistemas de “hotspots” ou antenas particulares não são permitidos na 

rede do HCFMUSP;  

2. Devido à autenticação dos usuários na rede sem fio do Hospital ser 

baseada na norma IEEE 802.1x, somente equipamentos cujo sistema 

operacional suportam esta norma poderão se conectar a rede;  

Assunto: Norma de Dispositivos Móveis  

Identificação:  

NO-DM-01  

Versão 01   

Núcleo Responsável:  

Núcleo Especializado em Tecnologia da Informação  

Publicado em:  

04/06/2019    

Normas vinculadas:  

PSI-2, ISO 27001, NIST 800-53, IEEE 802.1x  
Revisão até: 

21/07/2023 
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3. A utilização deste recurso está disponível somente para fins corporativos;   

4. A instituição se reserva o direito de suspender o acesso do equipamento 

que estiver comprometido com programas maliciosos, tais como: vírus, 

spyware, worms, entre outros.  

  

4. Responsabilidades  

1. O usuário deve utilizar senhas de bloqueio para o dispositivo móvel sob a sua 

responsabilidade;   

2. O dispositivo deve possuir mecanismos de proteção como firewall, antivírus 

e sistema operacional atualizados, com todos os patches de segurança 

disponibilizados pelo fabricante;  

3. O usuário, sempre que possível, deve utilizar ferramentas de criptografia 

com o intuito de prevenir o acesso não autorizado aos dados;  

4. No caso de furto ou roubo de um dispositivo móvel fornecido pelo 

HCFMUSP, o usuário deve notificar imediatamente a sua Chefia imediata e 

registrar um boletim de ocorrência (BO) junto à autoridade policial.  

  

5.  Referências  

27001 ABNT/ISO 27001 Sistemas de gestão de segurança da informação.  

NIST 800-53 v3: AC-17, AC-17 Enh 2 
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ANEXO - Norma para fornecedores externos  

  

1. Objetivo  

O objetivo desta norma é definir regras e procedimentos para os fornecedores do 

HCFMUSP durante a vigência do contrato.  

  

2. Abrangência  

Os fornecedores do HCFMUSP devem ter ciência da Política de Segurança de Informação 

(PSI) e das normas complementares quando iniciarem as suas atividades de prestação 

de serviços.  

  

3. Regras  

1. Os fornecedores que venham a instalar sistemas, equipamentos eletrônicos e 

infraestrutura que se conectam a uma rede ou que venham a interagir com 

outros sistemas devem apresentar o projeto da instalação na sua proposta;  

2. Este projeto deve ser aprovado pelo NETI nos seus aspectos técnicos de 

conectividade e de segurança;   

3. As necessidades de acesso remoto por parte dos fornecedores estão descritas na 

Norma Complementar de Acesso Remoto (NO-AR-01).  

  

  

Assunto: Norma para fornecedores externos  

Identificação:  

NO-FE-01  

Versão 01   

Núcleo Responsável:  

Núcleo Especializado em Tecnologia da Informação  

Publicado em:  

 04/06/2019   

Normas vinculadas:  

PSI-2, ISO 27001, NIST 800-53  
Revisão até: 

21/07/2023  
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4. Responsabilidades  

1. O fornecedor deve seguir todas as recomendações pertinentes à segurança e 

sigilo listados na PSI como todo usuário do HCFMUSP;  

2. Todos os equipamentos e sistemas instalados pelo fornecedor devem utilizar 

mecanismos de proteção como firewall, antivírus e sistema operacional sempre 

atualizados, com todos os patches de segurança disponibilizados pelo fabricante.  

  

  

5.  Referências  

27001 ABNT/ISO 27001 Sistemas de gestão de segurança da informação.  

NIST 800-53 v3: AC-17, AC-17 Enh 2  
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ANEXO - Norma de Acesso à Internet e Redes Sociais  

  

1. Objetivo  

O objetivo desta norma é estabelecer os critérios, regras e boas práticas para a 

utilização adequada a internet corporativa através dos ativos de tecnologia da 

informação do Hospital das Clínicas da FMUSP.  

Através desta, enfatiza-se o acesso somente a sites que estejam adequadamente 

permitidos e enquadrados a norma, a utilização racional e consciente dos 

recursos de dados, bloqueando e/ou limitando acesso, priorizando o uso 

institucional.  

Define-se como mídia social sistemas originados para possibilitar a interação 

social por meio do compartilhamento e criação de informações em diversos 

formatos. Constitui-se através de palavras, fotos, vídeos, áudios, em formas de 

blogs, redes de negócios, redes sociais empresariais, fóruns, compartilhamento 

de fotos, social gaming, etc.  

  

  

  

Assunto: Norma de Acesso à Internet e Redes Sociais  

Identificação:  

NO-AI-01  

Versão 01   

Núcleo Responsável:  

Núcleo Especializado em Tecnologia da Informação  

Publicado em:  

04/06/2019   

Normas vinculadas:  

PSI-2, ISO 27001, NIST 800-53  
Revisão até: 

21/07/2023  
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2. Abrangência  

A respectiva norma cabe e deve ser seguida por todos os colaboradores 

independente da função na instituição e nível hierárquico, bem como o vínculo 

empregatício e prestação de serviços.  

3. Regras  

Categorias Não Permitidas  

● Conteúdos: Ilegais, obscenos, ofensivos, antiéticos, discriminatórios e 

preconceituosos;  

● Qualquer tipo de programa malicioso ou vírus;  

● Utilização de Torrents, Proxy e Web Proxy;  

● Software peer-to-peer (P2P);  

● Jogos.   

Categorias Mediante Aprovação  

● Propagandas;  

● Redes Sociais;  

● Streaming (fluxo de mídia) como TV, vídeos online e rádios.  

4. Responsabilidades  

Instituição  

● Cabe a Instituição orientar e enfatizar a existência da norma quanto ao uso 

consciente e racional da Internet, atentando-se quanto a possíveis 

violações.  



Página 30 de 30  

  

Usuários  

Cabe aos usuários:  

● Não utilizar a Internet para fins pessoais, de forma que comprometa a segurança 

da Instituição (vide item 3, regras);  

● É proibido o empréstimo de credenciais para que outros usuários utilizem a 

internet. As credenciais são de uso pessoal e intransferível;  

● Não é permitido salvar ou “lembrar” credenciais uma vez inseridas nos 

navegadores de internet.  

Deverão ser observados todos os preceitos desta norma, desde a proibição de 

acesso a sites contrários à lei, até o uso excessivo da Internet para assuntos não 

relativos a trabalho no horário do expediente, por exemplo.”   

  

5.  Referências  

27001 ABNT/ISO 27001 Sistemas de gestão de segurança da informação.  

NIST 800-53 v3: AC-17, AC-17 Enh 2  


