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Mitos e Verdades

• Sempre será sempre necessário obter o consentimento do paciente/usuário 
para poder utilizar os seus dados de saúde

• A LGPD permitirá que os titulares e colaboradores requisitem a eliminação 
completa dos seus dados pessoais

• A LGPD impedirá minha organização de trazer inovação ao mercado de saúde, 
com a utilização de algoritmos de inteligência artificial e da telemedicina, 
por exemplo



Como surgiu a LGPD

https://www.dailyinfographic.com/what-google-knows-about-you

https://www.dailyinfographic.com/what-google-knows-about-you


LGPD NO BRASIL



VAZAMENTOS DE DADOS NA ÁREA DE SAÚDE
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2019



CASO  - DROGRARIAS  ARAUJO



INVESTIGAÇÕES

A Comissão de Proteção dos Dados Pessoais do
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (MPDFT) é a primeira iniciativa
nacional dedicada exclusivamente à proteção
dos dados pessoais e da privacidade dos
brasileiros.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/nucleos-e-grupos/comissao-de-protecao-dos-
dados-pessoais/comunicacao-de-incidente-de-seguranca?view=form

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/nucleos-e-grupos/comissao-de-protecao-dos-dados-pessoais/comunicacao-de-incidente-de-seguranca?view=form


http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/noticias/agosto_2018/Brazil_Data_Breach_MP.pdf

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/noticias/agosto_2018/Brazil_Data_Breach_MP.pdf


REGULATÓRIO

LGPD

Regulações 
Setoriais  

ANS, ANVISA , 
CFM

CDC e Lei do 
Prontuário 
Eletrônico

LAI

Decretos 
Federais

GDPR

Marco Civil

❖ Há dezenas de regulações 
setoriais no Brasil, sem 
uniformidade e conflituosas

❖ o Marco Civil e seu decreto já 
estabelecem um microssistema

❖ a General Data Protection
Regulation da UE entrou em 
vigor em maio, afetando 
consideravelmente negócios no 
Brasil

❖ As regras de segurança da 
informação são proporcionais à 
sensibilidade dos dados

❖ Decretos federais aumentaram 
o poder de concentração dos 
dados pela Governo



Vantagens da LGPD



Dado Pessoal e Dado Sensível



Dado pessoal sensível

• 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;

• Dados que sua própria natureza podem ensejar algum caráter discriminatório 
ou podem ser considerados identificadores únicos universais. 



Dado de Saúde

• Dados relativos à saúde: dados pessoais relacionados com a 
saúde física ou mental de uma pessoa singular, incluindo a 
prestação de serviços de saúde, que revelem informações 
sobre o seu estado de saúde.

• Guidelines WP 131 do Working Party 29: qualquer dado 
constante em bases de dados médicas (como prontuários, 
diagnósticos, documentos administrativos, entre outros), deve 
ser considerado um dado sensível

• Personal health data: quaisquer informações relativas a um 
individuo identificado ou identificável que se relacione com 
sua saúde e inclua outros dados pessoais associados.



Dado de Saúde

Dependendo do contexto em que são utilizados, alguns dados 

pessoais podem ser considerados dado de saúde, pois revelam o 

estado de saúde da pessoa, por exemplo:

Art. 11, § 1º Aplica-se o disposto neste

artigo a qualquer tratamento de dados

pessoais que revele dados pessoais

sensíveis e que possa causar dano ao

titular, ressalvado o disposto em

legislação específica.



Bases legais para o tratamento de dados sensíveis

Execução de 
Contratos

Pesquisa 
por Órgão

Processos 
Jud. e Adm

Proteção à 
Vida

Obrigação  
Legal

Política 
Pública

Tutela da 
Saúde

CONSENTIMENTO

Apenas quando 

indispensáveis 

para:



Obrigação  
Legal ou 

Regulatória

1) Pesquisa clínica (Resolução CNS 466/2012): 

- submeter dados dos participantes para revisão ética

- manutenção, pelo pesquisador, por 5 anos.

2) Farmacovigilância (Resolução RDC 4/2010 da ANVISA)

- Registrar, acompanhar, compreender e reportar eventos adversos

- manter notificações por 20 anos

Proteção à 
Vida

1) Atendimento emergencial de pessoa inconsciente em

hospital

2) Interesse público no controle de epidemias e catástrofes 

naturais



Estudos por 
Órgão de 
Pesquisa

1) Pesquisa epidemiológica do IBGE

2) Pesquisa clínica por hospital público

Tutela da 
Saúde

1) Tratamento médico realizado em clínica ou hospital

2) Uso de medical device por hospital para fins de

monitoramento do paciente fora do precinto

Órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública

direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras (...)



Dados anonimizados não são considerados

dados pessoais para a LGPD.



Garantias da LGPD

▪ Solicitação de exclusão:

▪ Cumprimento de obrigação legal

▪ Resguardar os diretos da empresa

▪ Outra base legal aplicável



Programa de Privacidade

▪ Maior regulamentação da coleta, notificação, uso e

armazenamento de informações pessoais em todo o mundo,

inclusive no Brasil (com a iminente aprovação do PLC

53/2018);

▪ Globalização. Devido ao crescimento e à interação continua

entre pessoas e negócios, terceiros e órgãos públicos;

▪ Governança de dados. A necessidade de avaliar e gerenciar

os procedimentos de gerenciamento de dados (por exemplo,

requisitos de processamento global, fluxos de dados);

▪ A necessidade de gerenciar uma extensa rede de

fornecedores, clientes, consultores e outros terceiros que

trabalham juntos para fornecer produtos e serviços ao

mercado;

▪ O aumento da sensibilidade de incidentes envolvendo dados

pessoais tornou os clientes, inclusive clientes corporativos,

cientes dos riscos associados à divulgação não autorizada de

informações pessoais.



Validade do Consentimento





• Transparência e controle do usuário são a chave  
para minimizar riscos

• Não basta ser bom, é necessário parecer bom




