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A informação clínica é um tesouro

A história de alguém

A garantia legal do 
profissional

A base da conta 
hospitalar 

A fonte de dados para 
gestão hospitalar

A esperança da 
pesquisa clínica



Confere transparência ao 
tratamento de dados pessoais:

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPDP) 
Lei nº 13.709/2018, alterada pela MP nº 869/2018 em 
maio/2019. Entra em vigor em agosto/2020.

• Diz respeito a todas as pessoas no país.

Fomenta 
cultura da 

segurança da 
informação

Envolve meio 
físico ou digital

Impacta PEP, 
formulários  de 

circulação 
externa à 
instituição

Questões de 
conflito: direito 
vs cuidado em 

saúde 
(Ocupacionais)

Alinha-da com  
legislação 

internacional

O titular tem 
direito de SABER 
como seus dados 
serão utilizados, 
compartilhados



LGPD: Avanço na proteção de dados pessoais

• Regulamenta a forma como as 
informações pessoais são 
coletadas e tratadas, dispondo 
sobre os direitos de seus 
titulares. 

• A aplicação é multissetorial e 
extraterritorial: setores público e 
privado, e tem eficácia além dos 
limites geográficos do país.



Mini-dicionário LGPD

• Dado Pessoal: é a informação relacionada a 
pessoa natural identificada ou identificável, como 
nome, telefone, IP...
• Dado Sensível: dados pessoais que podem ser 

utilizados para fins discriminatórios, como raça, sexo, 
orientação sexual, religião, doador...
• Dado sobre Saúde: dados referentes à saúde/doença ou 

à vida sexual, os dados genéticos e biométricos, como 
tipo sanguíneo, dados vitais, DNA, doença...

Dado 
pessoal

Dado 
sensível

Dado sobre 
saúde



• Tratamento de dados: qualquer 
operação com dados pessoais

• Revelação: é dar conhecimento  
ou o provimento de acesso a 
dados. 

Coleta

Produção

Recepção

Classificação

Utilização

Acesso

Reprodução

Transmissão

Processamento

Arquivamento

Armazenamento

Eliminação

Avaliação ou 
controle da 
informação

Modificação

Comunicação

Mini-dicionário LGPD



CASO 1 – Registro de operações de tratamento
LGPD e segurança das informações no prontuário eletrônico do 
paciente (PEP)

Um preceptor discute um caso clínico 
com alunos de graduação de medicina, 
que tomam ciência da história clínica e 
fazem anotações no PEP.

Os alunos usam o acesso do 
preceptor ao PEP. 

LGPD: todas as operações de tratamento de dados 
devem ser registradas e rastreáveis. 
Usar dados para ensino é uma forma de tratamento de 
dados sensíveis.



Integração entre o sistema 
acadêmico de registro de 
docentes e discentes e os 
sistemas hospitalares
Validação do usuário acadêmico em tempo real



CASO 2 – Propósito legítimo 
para acesso ao dado

Um profissional de saúde faz acesso à história clínica de um 
paciente que não está sob seus cuidados e não está em 
atendimento na instituição.

Perfil de 
Acesso

Nível de acesso no Sistema Funções / cargo do usuário

Usuário padrão Restrito ao seu processo de 
trabalho

Profissional de saúde ou Administrativo

Chefe de 
Unidade

Amplo, individualizado por 
paciente, para gestão da unidade

Chefe de Unidade / Designado pelos 
setores de monitoramento e auditoria 
hospitalar

Chefe de 
Clínica

Amplo, individualizado por 
paciente, para gestão da clínica

Médico eleito em cada setor de cuidados

Pesquisador /
Auditor

Restrito ao projeto de pesquisa Pesquisador autorizado pela Gerência de 
Ensino e Pesquisa

Gestor do 
sistema de 
informação

Completo, incluindo bases de 
dados

Funcionário do SGPTI designado

LGPD: deve-se registrar tratamento e definir o propósito 
de uso do dado.

Controlar a desativação dos demitidos, aposentados, afastados



O tratamento de dados só deve acontecer 
dentro de um contexto, por motivo justo
Hipóteses de uso

Dado sensível

• Com consentimento ativo e específico

• Sem consentimento:

• obrigação legal

• políticas públicas

• estudos por órgão de pesquisa

• exercício de direito em processo

• proteção da vida ou incolumidade física

• tutela da saúde

• garantia de prevenção à fraude e à segurança 

A regra geral é 
proteger o titular do 
dado. 

Fazer uso primário 
do dado de forma 
controlada. 

Dar ciência e solicitar 
consentimento para 
uso secundário ou 
incomum.

✓ Sistemas de proteção podem detectar 
comportamentos estranhos no tratamento de dados.



✓ Contexto para o acesso ao dado deve ser formalizado. 
✓ Fornecedores externos devem dar garantias de cumprimento da lei.

Prestadores 
de serviço

PROPÓSITO LEGÍTMO



Caso 3 – Portabilidade de dados e 
acesso pelo titular

Um paciente é portador de 
esclerose múltipla e faz 
acompanhamento em um HU da 
Rede Ebserh em MG.

Em viagem para um outro estado, ele está 
internado em uma unidade de urgência. Ele 
solicita acesso remoto a seus dados, pelo 
médico que o assiste agora.

LGPD: mediante requisição expressa do titular, a Lei garante 
portabilidade e acesso aos dados. 
Dados devem ser interoperáveis, preservando-se o direito à correção 
de dados incompletos. 



Dados 
interoperáveis

LGPD: Os dados deverão ser mantidos 
em formato interoperável e 
estruturado para o uso 
compartilhado, com vistas à execução 
de políticas públicas, à prestação de 
serviços públicos, à descentralização 
da atividade pública e à disseminação 
e ao acesso das informações pelo 
público em geral.

Texto livre não é interoperável



Caso 4- Pesquisa e bigdata

Um pesquisador solicita acesso à base 
de dados clínicos hospitalar para, 
através de técnicas de mineração, 
propor um protocolo mais seguro na 
abordagem de uma doença.

A instituição não possui protocolo de 
anonimização ou pseudoanonimização de dados. 
O projeto tem registro e aprovação na Plat. Brasil

LGPD: a desidentificação do titular retira os dados (anônimos) do escopo de 
aplicação da LGPD 



Proteção da identificação do dado sensível

Dado 
identificado

Dados pseudo
identificado: preserva 
identificação direta do 
titular

Dados 
desidentificado: 
impossibilita a 
identificação 
direta do titular

Técnicas:
• Substituir identificadores diretos por 

um número interno
• Usar datas apenas com mês/ano
• Criar grupos de variáveis (mínimo 25)
• Categorizar variáveis numéricas 

(faixas)
• Quanto maior o número de variáveis, 

mais difícil a desidentificação
• Seguir ISO 25237 – Pseudonimização



A roleta das implicações 
jurídicas:

É dado 
sensível

Revelação: atenta 
contra a honra, 

intimidade

Dado que 
para ser útil 

deve ser 
acessível

Dado com 
valor perene, 
por toda vida

Dado com 
diversos 

formatos, 
imagens

Dado que 

pode salvar a 
vida

Dado criado e 
acessado por 

múltiplos 
usuários e 

instituições

Autoridade Nacional de Proteção de dados

Governo: em instalação

Operador

• Quem realiza o tratamento de dados (Hospitais, 
Universidade, Prestadores de serviço

Encarregado (Data Protection Officer)

• Profissional da tecnologia, do direito, qualidade

• Não pode ter conflito de interesses (Gestor de TI)

Titular

• Cidadão, paciente. 

• Em outras situações podem ser funcionários, alunos



Das sanções legais:
Advertência

Multa de até 50 
milhões / 
infração

Publicização

Bloqueio até 
regularização

Falta de controle no tratamento de dados:
Fisioterapeutas com perfil de médico
Falta de logs no sistema
Não desativação de usuários demitidos ou 
aposentados



Direitos do cidadão & Deveres da 
instituição

Direitos do Cidadão

•Portabilidade dos dados a outro provedor

•Correção / Anonimização / Eliminação de dados.

•Revogação do consentimento para uso.

•Revisão de decisões que o afetam, baseadas em 
processamento automatizado (perfil).

Deveres da Instituição

•Definir o propósito de uso do dado.

•Coletar somente as informações necessárias.

•Dar transparência ao processo de uso do dado. 

•Registrar todas as operações de tratamento da 
informação.

•Preparar relatório de impacto: tipos de dados, 
forma de coleta, controles de segurança, mitigação 
de riscos.

•Comunicar a ocorrência de incidentes.

•Elaborar, implementar e comprovar as regras de 
boas práticas e de governança de dados.

•Eliminar dados após tratamento (com exceções).



Estratégias institucionais de 
adequação à LGPD

✓ Manter a regulamentação institucional 
transparente e acessível

✓ Regulamentar sistemas satélites
✓ Cuide dos notebooks institucionais
✓ Exigir a Lei dos prestadores de serviço
✓ Pensar em uma central de cadastro de usuários
✓ Alarmes para uso fora do padrão ou permissão
✓ Alarmes para finalizar permissão especial de 

acesso (exemplo: pesquisas)
✓ Quer fazer uso secundário, pouco usual ou não 

previsto de dados: peça consentimento ao titular

LGPD

Política interna 
gerenciamento da 

informação

Perfis de acesso

Comissões

Treinamentos

Normas 
operacionais

POPs

Termos de 
consentimento

Termos de 
responsabilidade

Transparência

Cartilhas, 
infográficos, vídeos

PoSIC



Bibliografia outras fontes recomendadas:

Manual da SBIS – CFM - Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde
NGS1.12.01 Concordância com termos de uso 
NGS1.12.02 Consentimento do sujeito da atenção 
NGS1.12.03 Associação do consentimento à informação de saúde 
NGS1.12.04 Acesso de emergência 
NGS1.12.05 Propósito de uso

http://www.sbis.org.br/certificacao/Manual_Certificacao_SBIS-CFM_2016_v4-2.pdf

Normas dos Comitês de Informática em saúde da ISO e ABNT: ISO 27001 http://www.abnt.org.br/cee-78

SERPRO: https://www.serpro.gov.br/lgpd/

LGPD: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm

http://www.sbis.org.br/certificacao/Manual_Certificacao_SBIS-CFM_2016_v4-2.pdf
http://www.abnt.org.br/cee-78
https://www.serpro.gov.br/lgpd/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm

