Termos de Utilização
O site heroisdejaleco.com.br é uma plataforma de uso público e gratuito que visa
disponibilizar informações úteis na área da saúde sobre variados temas de interesse
da sociedade, permitindo aos usuários o acesso rápido e fácil aos nossos heróis on
line para o esclarecimento de suas duvidas.
Parte de nossa missão é:
Envolver profissionais médicos em todo mundo para reunir e produzir conteúdo de
interesse social na área da saúde, a fim de disseminar esse conteúdo à escala global
de forma eficiente e gratuita.
1) Heróis de jaleco: Usuário profissional médico que acessa a plataforma com o
intuito de colaborar com a nossa missão e compartilhar seu conhecimento
sobres os temas de interesse, através de opiniões ou trabalhos científicos,
disponibilizando-os para publicação e sua disseminação sob licença livre ou doá-lo ao
domínio público.
2) Internauta: Usuário da sociedade em geral, pessoa física ou jurídica, que
acessa a plataforma com a finalidade de adquirir conhecimento, esclarecer
dúvidas e obter orientações em caráter genérico sobre determinado tema de
saúde pública.
Ao acessar esta plataforma, o usuário aceita e concorda com o presente Termos de
Uso (documento) e as seguintes condições mínimas:
O usuário é livre para:
Ler e imprimir gratuitamente todo o conteúdo publicado na plataforma.
Partilhar e reutilizar o conteúdo disponível sob licença livre e aberta.
Contribuir e Editar o nosso conteúdo, mediante as seguintes condições:
Responsabilidade — Você é o único responsável por toda e qualquer informação,
opinião, trabalho ou documento adicionado ao nosso conteúdo e pelas suas edições
(dado que nós apenas alojamos o seu conteúdo).
Civismo — Você deve contribuir para um ambiente civilizado e não assediar os outros
utilizadores, pautando dentro dos padrões éticos e morais correntemente aceitos pela
sociedade.
Respeitar a Lei — O usuário deverá sempre respeitar as leis do País, observando os
direitos autorais de terceiros e a correta citação de sua fonte.
Sem prejuízos — Atuar de forma a não causar prejuízo à plataforma e seu conteúdo,
a terceiros em geral e à nossa infraestrutura tecnológica.
Gratuidade: Ao editar nosso conteúdo e acrescentar qualquer opinião, trabalho ou
documento o usuário aceita e declara que suas contribuições são feitas mediante
licença livre e aberta, de forma gratuita, permitindo deforma irrevogável sua utilização
pública, geral e irrestrita.

Inexistência de aconselhamento profissional — O conteúdo da nossa plataforma,
compreendendo todas as informações, opiniões, artigos, documentos e trabalhos
publicados, tem finalidade meramente informativa e não constitui aconselhamento
profissional e tampouco consulta médica ou telemedicina (Portaria 467/2020 do
Ministério da Saúde e Resolução CFM 1643/2002). O conteúdo tem caráter geral
sobre o tema ou enfermidade e não sobre um caso ou paciente específico.
EM CASO DE SUSPEITA DE ESTAR CONTAMINADO PELO COVID-19
(CORONAVIRUS), SIGA RIGOROSAMENTE AS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES
DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA.

