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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos este Guia para implantação da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD) com enfoque especializado para o Setor de Saúde. 

Esta publicação compõe o projeto de parcerias de negócios para implantação da LGPD com 

o grupo internacional especializado em segurança da informação e tecnologia Intedya 

International Dynamic Advisors. 

De maneira sistematizada, prática e simples, este Guia apresenta as principais informações 

sobre o que é a LGPD, seus impactos e formas de implantação, a fim de garantir as melhores 

práticas de gestão e compliance para dotar as empresas de maior proteção e segurança 

jurídica. Tendo em vista que a LGPD tem impactos concretos em diversos departamentos de 

uma empresa (tecnologia da informação, marketing, jurídico, área de compliance, 

desenvolvimento de produto, segurança da informação, recursos humanos) e que exigem 

soluções especializadas, este guia foi elaborado com enfoque prático na realidade das 

empresas do Setor de Saúde.

Esperamos que este material seja de proveitosa leitura para todos interessados e mobilize 

ações do setor para aprimoramento constante e atualizado de seus procedimentos. 
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A LGPD aplica-se para qualquer operação de tratamento de dados pessoais por parte de 

qualquer pessoa física ou jurídica realizada no território nacional e que seja utilizada para seus 

fins econômicos, sempre que:

Em 14 de agosto de 2018 foi publicada a Lei Federal nº 13.709, 

a chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Os dados pessoais, objeto do tratamento, 

tenham sido coletados no território nacional.

Ressalte-se que a Lei se aplica a todos que exerçam a coleta de dados pessoais (coleta, 

armazenamento, compartilhamento, etc), inclusive nos meios digitais. Faz-se um destaque 

especial que a aplicação não é apenas para dados pessoais em meios digitais, mas “inclusive” 

em meios digitais. Um relatório impresso em cima da mesa pode conter dados pessoais.

A operação de tratamento seja 

realizada no território nacional;

A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento 

de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados 

no território nacional;

Nesse sentido, a LGPD apresenta cinco 

aspectos principais que deverão ser 

observados pelas empresas:

A LGPD, inclusive, apresenta 

diversas disposições específicas 

para o Setor de Saúde.

1.  Por que a LGPD interessa ao Setor de Saúde?

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Setor de Saúde



A LGPD estabelece uma classificação específica dos chamados dados pessoais sensíveis, 

assim compreendidos como os dados pessoais “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”. Portanto, os dados do Setor de Saúde são dotados de um 

regime jurídico diferenciado, o qual será abordado no item 3 deste E-book.

Origem racial 

ou étnica

Convicção 

religiosa

Saúde ou à 

vida sexual

Das restrições às operadoras dos 

planos privados de assistência à saúde 

A LGPD também veda às operadoras de planos privados de assistência à saúde o 

tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer 

modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários.    

O Regime Jurídico diferenciado 

dos dados pessoais sensíveis

Opinião 

política
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Na realização de estudos em saúde pública, os 

órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de 

d a d o s  p e s s o a i s ,  q u e  s e r ã o  t r a t a d o s  

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.

No caso de compartilhamento comercial de 

dados para pesquisas por empresas privados, como 

da indústria farmacêutica para desenvolvimento de 

produtos, não existe uma hipótese explícita na 

LGPD, a qual menciona apenas estudos por órgãos 

de pesquisa. Nesse caso, é possível entender como 

uma hipótese de atendimento de interesse legítimo 

do controlador, devendo ser respeitados os direitos 

do titular. Nesse sentido, é recomendável que não 

sejam compartilhados dados pessoais, os quais 

deverão passar por processo de anonimização.

Os estudos em saúde pública por órgãos de 

pesquisa e a questão do compartilhamento 

de dados pessoais para pesquisas particulares
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Posteriormente à publicação da LGPD, foi aprovada a Lei nº 13.787 

de 27 de dezembro de 2019, a qual dispõe sobre a digitalização e a 

utilização de sistemas informatizados para a guarda, o 

armazenamento e o manuseio de prontuário de pacientes.

Este diploma legal prevê que os documentos oriundos da 

digitalização de prontuários de pacientes serão controlados por 

meio de sistema especializado de gerenciamento eletrônico de 

documentos, os quais serão objeto de regulamento. Tais 

documentos deverão ter proteção contra acesso, uso, alteração, 

reprodução e destruição não autorizados. Ademais, poderão ser 

implementados sistemas de certificação para a verificação da 

conformidade normativa desses processos.

Os sistemas informatizados para guarda, 

armanezamento e manuseio de prontuário 

de pacientes

Portanto, pode-se dizer que a LGPD terá um impacto direto na gestão de dados pessoais 

dos pacientes, tornando necessária a revisão de seus procedimentos para sua proteção contra 

riscos legais.

1. Entendendo Alguns Conceitos da LGPD

dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

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;

dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, 

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de 

seu tratamento;

titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 

tratamento;
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1. Entendendo Alguns Conceitos da LGPD

controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 

competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal 

de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD) (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a 

coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração;

anonimização: 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;

consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 

determinada;

2. Quais os riscos legais envolvidos para o setor?

A LGPD prevê duas esferas de responsabilização por descumprimento das normas de 

proteção de dados pessoais, quais sejam, a esfera cível consistente no ressarcimento pelos 

danos patrimoniais e extrapatrimoniais gerados e a esfera administrativa caracterizada pelo 

regime sancionatório aplicado pelos órgãos fiscalizadores.

Esfera Administrativa Esfera Cível
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Nos termos da LGPD, o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade 

de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou 

coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

 Responsabilização Civil

Dano patrimonial Dano IndividualDano Moral

Casos:

Com a aprovação da LGPD, a judicialização de casos envolvendo violação à 

autodeterminação informativa dos titulares dos dados pessoais tende a 

aumentar. Este ano, um estabelecimento médico no Acre foi condenado a 

indenizar por danos morais, em 4 mil reais, uma paciente que teve 

informações de seus exames médicos divulgadas em grupo de WhatsApp. Fonte: Site 

Migalhas.

Nos EUA, há um histórico importante de ações coletivas contra entidades 

hospitalares por danos gerados por violações às normas de proteção e 

segurança de dados pessoais. Um exemplo significativo ocorreu à rede 

Cottage Health que teve 32.500 registros médicos acessados em 2013, o que 

teria ocorrido pelo sistema ser armazenado na internet. Ainda assim, não haviam precauções 

mínimas como um sistema criptografado. A ação coletiva resultou num acordo de $4.1 

milhões. Todavia, posteriormente, a seguradora ajuizou nova ação alegando que a 

controladora falhou em seguir padrões mínimos de segurança, além de ter preenchido a 

Avaliação de Risco Controlado com informações erradas sobre suas políticas de cyber 

segurança de saúde. Fonte: Healthitssecurity. 
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Dano Coletivo

Importante ressaltar que para assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados, a lei 

prevê a responsabilização solidária do operador pelos danos causados pelo tratamento 

quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver 

seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao 

controlador. Em resumo, as ações civis poderão ser propostas contra os eventuais indivíduos 

que violarem o sistema de segurança e proteção, mas também contra as próprias empresas 

controladoras do tratamento dos dados pessoais. 



A LGPD prevê que os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às 

normas previstas na lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela 

autoridade nacional:

Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas

Multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de 

direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, 

excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 

de reais) por infração

Multa diária, observado o limite total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 

de reais) por infração

Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua 

ocorrência

Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização

Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração

 Responsabilização Administrativa

Entretanto, diversos parâmetros e critérios poderão ser ponderados pela autoridade 

administrativa na definição e quantificação das sanções administrativas, tais como  a 

gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados; a boa-fé do infrator; a 

vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; a condição econômica do infrator; a 

reincidência; o grau do dano; a cooperação do infrator; a adoção reiterada e demonstrada de 

mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento 

seguro e adequado de dados; a adoção de política de boas práticas e governança; a pronta 

adoção de medidas corretivas; e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a 

intensidade da sanção.

Os parâmetros e critérios acima revelam a importância da organização prévia da empresa 

para a implantação das boas práticas previstas na LGPD e também um conjunto de regras 

internas, uma vez que estes fatores podem ser utilizados como matérias de defesa 

administrativa para extinção ou redução de eventuais valores de multas. 
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Os parâmetros e critérios acima revelam a importância da organização prévia da empresa 

para a implantação das boas práticas previstas na LGPD e também um conjunto de regras 

internas, uma vez que estes fatores podem ser utilizados como matérias de defesa 

administrativa para extinção ou redução de eventuais valores de multas. 

 Responsabilização Administrativa

Case:

Case: As multas que totalizaram 400 mil euros ao Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, 

o primeiro caso em Portugal de aplicação do Regramento Geral de Proteção de Dados 

da União Europeia 

 

Em outubro de 2018, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo de Portugal foi sancionado pela 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) com duas multas de 150 mil euros e um 

multa de 100 mil euros por três violações ao Regramento Geral de Proteção de Dados da 

União Europeia (GDPR). 

A investigação se iniciou a partir de denúncia do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, em 

abril daquele ano. 

A CNPD descobriu que havia 985 usuários cadastrados com o perfil “médico” em relação 

aos apenas 296 médicos daquele hospital, de modo que as informações clínicas podiam ser 

acessadas por terceiros, inclusive pessoas que não trabalhavam mais naquele 

estabelecimento. Além disso, não havia regras de criação e uso do cadastro de usuários e as 

credenciais de acesso não tinham controle por especialidade.

Desse modo, segundo a CNPD, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo incorreu em três 

ilícitos previstos no GDPR, quais sejam: a) violação aos princípios da minimização e dos 

princípios básicos do processamento ao permitir o acesso indiscriminado a um número 

excessivo de usuários; b) violação à integralidade e à confidencialidade ao não aplicar 

medidas técnicas e organizacionais para impedir o acesso ilícito a dados pessoais; c) 

incapacidade do réu para garantir a continuação da confidencialidade, integridade, 

disponibilidade e resiliência dos sistemas e serviços de tratamento, bem como a não 

implementação das medidas técnicas e organizacionais para garantir um nível de segurança 

adequado ao risco, incluindo um processo para testar, avaliar e avaliar regularmente as 

medidas técnicas e organizacionais para garantir a segurança do processamento.

Fonte: International Association of Privacy Professionals (IAPP).
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A proteção de dados pessoais demanda um processo profissional que alie consultoria 

tecnológica e jurídica para a implantação da LGPD. É possível destacar os seguintes pontos 

principais: 

3.Q uais as principais medidas necessárias para 

o cumprimento da LGPD para o Setor de Saúde?

Os dados pessoais sensíveis deverão ser armazenados em um banco de dados estruturado 

contendo os dados pessoais, com as devidas restrições necessárias para a coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

Nesse sentido, o banco de dados deve ser dotado de segurança, mediante a utilização de  

utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de 

acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 

comunicação ou difusão.

 Ferramentas Tecnológicas de Organização 

e Segurança do Banco de Dados

Todo controlador deve produzir e ser apto a gerar relatórios 

de impacto à proteção de dados pessoais contendo a descrição 

dos processos de tratamento de dados pessoais que podem 

gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem 

como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de 

risco. 

 Relatório de Impacto à 
Proteção de Dados Pessoais
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Os procedimentos e documentos de coleta de dados pessoais 

deve ser revisado para garantir a adequação à LGPD mediante 

fornecimento de consentimento por escrito pelo titular dos dados 

pessoais, em cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. 

Ademais, deverá ser estabelecido procedimento específico de 

acesso dos dados pelo titular. 

 Procedimentos de Consentimento 

e acesso dos Dados pelo Titular

Além disso, os colaboradores do controlador dos 

dados devem passar por treinamentos e assinar 

documentos específicos para dotar de maior segurança 

os acesso facilitado às informações sobre o tratamento 

de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma 

clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras 

características previstas em regulamentação para o 

atendimento do princípio do livre acesso de informações 

referentes à finalidade específica do tratamento; forma e 

duração do tratamento, observados os segredos 

comercial e industrial; identificação do controlador; 

informações de contato do controlador; informações 

acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador 

e a finalidade; responsabilidades dos agentes que 

realizarão o tratamento;  direitos do titular, com menção 

explícita aos direitos contidos na Lei.

 Procedimentos de Confidencialidade 

dos Colaboradores
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Dentro dos processos de responsabilização e prestação de contas, o agente deve ser apto a 

demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o 

cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas 

medidas. Assim, importante que o sistema de tratamento de dados pessoais seja 

periodicamente avaliado mediante indicadores e critérios específicos para aferição da eficácia 

das medidas de proteção. 

 Indicadores e critérios para aferição 

da eficácia das medidas de proteção 

A norma ISO 27001:2013 vem sendo utilizada e preferida pelas empresas como uma das 

componentes da estratégia na mitigação de riscos da LGPD, pois esta norma entrega um 

Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Outras medidas podem ser usadas, em forma 

de consultoria e revisão de processos de: Estrutura de Governança, Monitoramento de Perda 

de Dados, Política Interna da Privacidade de Dados, Inclusão da Privacidade de Dados nas 

Operações, Conscientização e Treinamento, Riscos da Segurança de Informações, Riscos de 

Terceiros, Resposta a Solicitações e Reclamações de Terceiros, Monitoramento de Novas 

Práticas Operacionais, Inventário de Dados Pessoais e Mecanismos de Transferência de 

Dados, Boas Práticas de Manuseio de Dados, dentre outras.

A norma ISO 27001:2013, além de proporcionar um framework (um guia) para o início das 

ações, a implantação desta norma trará o impacto positivo dos processos de gestão, onde as 

atividades são coordenadas para dirigir e controlar uma organização em relação à Segurança 

da Informação. Em outras palavras, um sistema de gestão é a forma na qual as ATIVIDADES 

são ORGANIZADAS, REALIZADAS e SUPERVISIONADAS para atingir um determinado 

OBJETIVO – neste caso, minimizar os riscos no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados.

A norma prevê que os processos sejam definidos, implantados e auditados periodicamente 

para garantir sua execução. Isso vem de encontro ao artigo 52 da LGPD, que trata das sanções.

Iimplantação das normas 

ISO27001, ISO27002 E ISO27701

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Setor de Saúde



A LGPD está prevista para começar a vigorar em agosto de 2020, 

isto é, dois anos após a sua publicação (agosto de 2018). Este prazo 

foi concedido para que todas as empresas tenham tempo hábil e 

suficiente para a devida estruturação e adaptação às novas 

exigências de proteção e transparência no tratamento das 

informações de seus clientes e usuários. 

4.Q ual o prazo legal previsto 

de implantação da LGPD?

2 anos
após
publicação

Porém, em relação a alguns dispositivos específicos (arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 

55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B), a LGPD já começou a vigorar a partir de 

dezembro de 2018. Estes artigos tratam, em suma, sobre a criação e estruturação da ANPD 

–Autoridade Nacional de Proteção de Dados (órgão da administração pública federal que será 

responsável pela regulação do assunto), e sobre o Conselho Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais, conselho que será responsável pela proposição de diretrizes estratégicas e 

fornecimento de subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD.

5.O  potencial regulatório da LGPD

Com a entrada em vigor da LGPD, cresce a importância da 

atividade regulatória sobre a proteção de dados. A LGPD prevê 

diversos pontos que são passíveis de regulação no que concerne 

especificamente ao Setor de Saúde. 

O art. 7º, inciso II, da lei, deixa evidente este potencial regulatório ao dispor que o 

tratamento de dados pessoais, além de outras hipóteses, poderá ser realizado “para o 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”. No caso do tratamento de 

dados pessoais sensíveis (caso dos dados do Setor de Saúde) o cenário não é diferente. Em 

seu art. 11, inc. II, alínea “a”, a legislação prevê que o tratamento de dados pessoais sensíveis 

será possível, sem o fornecimento de consentimento do titular, “para o cumprimento de 

obrigação legal ou regulatória pelo controlador”. 
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5.O  potencial regulatório da LGPD

Destaque especial para os conceitos de:

( p e s s o a  n a t u r a l  o u  

jurídica, de direito público 

ou privado, a quem 

competem as decisões 

referentes ao tratamento 

de dados pessoais)

(pessoa natural ou 

jurídica, de direito 

público ou privado, que 

realiza o tratamento de 

dados pessoais em 

nome do controlador).

CONTROLADOR OPERADOR

No caso de uma infração (incidente, vazamento, compartilhamento indevido, etc) durante a 

transação, ambos (controlador e operador) serão responsáveis de forma solidária. Todos 

aqueles que manusearam esses dados serão responsabilizados. Lembre-se que será 

obrigação da organização detentora destes dados informar qualquer incidente às 

autoridades. É a autodenúncia.

CONTROLADOR OPERADOR

INFORMAÇÃO

Como os hospitais e demais empresas do Setor de Saúde estão diretamente vinculadas às 

regras e obrigações legais das agências que regulam o Setor, isto é, a ANS (Agência Nacional 

de Saúde Suplementar) e a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), cresce 

demasiadamente a importância da atividade regulatória com a LGPD. Trata-se, sem dúvidas, 

de um importante ponto da nova legislação e um relevante potencial de atuação para as 

empresas do Setor. 
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