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1. Introdução 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) passou a valer em setembro de 2020 
no Brasil, mas em agosto de 2021, um novo momento chegou: as sanções 
administrativas começaram a ser aplicadas para quem descumprisse as regras. 
Assim, para evitar prejuízos, é fundamental que profissionais e empresas 
entendam todas as adaptações necessárias e se preparem para a nova realidade. 

Com o objetivo de dar o maior suporte possível a profissionais e gestores de saúde, 
a Prontmed e o Dias Carneiro Advogados elaboraram este e-book para explicar 
em detalhes os principais pontos da LGPD. Com grande foco no mercado de saúde, 
o material aborda desde conceitos básicos a respeito do tema até questões 
específicas do relacionamento com pacientes e do uso de sistemas digitais — 
como prontuário eletrônico — de forma segura e aderente à lei. No final, ainda 
trazemos uma seção de Perguntas Frequentes, com o objetivo de esclarecer as 
principais dúvidas sobre o assunto. 

Esperamos que o conteúdo ajude a tornar sua adaptação à LGPD mais tranquila 
e livre de riscos em relação ao tratamento de dados de pacientes e demais 
profissionais envolvidos no dia a dia do seu atendimento clínico. 

Boa leitura! 

1
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1.1. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?

A Lei Federal 13.709/2018 entrou em vigor em setembro de 
2020, e apresenta as regras sobre proteção de dados. Mais 
conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (ou LGPD), 
ela trata de exigências que valem para o tratamento de 
dados pessoais, estejam eles em formato digital ou físico, 
realizados por pessoa física ou jurídica. 

Tecnicamente falando, o objetivo da LGPD é “garantir a 
chamada autodeterminação informativa do indivíduo”. Em 
outras palavras, toda a estrutura legal (incluindo os seus 
princípios, direitos e obrigações) é construída de forma a 
garantir que o titular do dado pessoal tenha conhecimento 
do uso que está sendo feito desse dado, e tenha autonomia 
para decidir como ele poderá ser utilizado. Em resumo, 
a ideia é evitar violações à privacidade pelo uso indevido de 
informações pessoais. 

A LGPD é a primeira lei no Brasil a tratar exclusivamente 
de dados pessoais. Ela se baseia, em grande parte, no 
Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que entrou em 
vigor em 2018. Mas vale ressaltar que a matéria da proteção 
de dados já era regulada, de forma indireta, por outros 
instrumentos — como o Código de Defesa do Consumidor e o 
Marco Civil da Internet, por exemplo.
  
É justamente por causa desse pioneirismo que ainda 
existem muitas dúvidas sobre os seus termos e a sua 
aplicação no dia a dia. Por isso, foi criada a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), um órgão da 
administração pública direta federal do Brasil que deverá 
regular alguns pontos específicos da lei, além de monitorar 
o seu cumprimento por empresas e, se necessário, aplicar 
sanções administrativas. 

1
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1.2. Como a LGPD afeta o setor da 
saúde? 

A LGPD vale para todos os setores do mercado: 
entretenimento, alimentação, financeiro e, inclusive, o setor 
da saúde. 

Em cada um desses setores, existem regras específicas — 
como aquelas emitidas por conselhos, órgãos reguladores, 
entre outros. Todas elas deverão se adequar à LGPD e ser 
interpretadas sob o olhar da nova lei. Por exemplo, um artigo 
do Código de Ética Médica que seja incompatível com a nova 
lei não poderá regular sobre dados pessoais de maneira 
divergente do que está descrito na LGPD. 

As regras específicas desses órgãos só valem em 
matérias relacionadas a dados pessoais que estejam em 
conformidade com a LGPD ou que complementem aquilo 
que esteja descrito na lei geral. 

Os termos da LGPD 
são aplicáveis para 
tratamento de dados 
pessoais, seja por 
entidade privada ou 
pública, o que torna 
seus efeitos bastante 
amplos na área da 
saúde

“1
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1.3. Por que é necessário se preocupar com a 
LGPD e não só com o sigilo médico? 

A utilização de dados pessoais 
na área da saúde, segundo a 
nova lei, é um tema que supera a 
questão do sigilo médico. Na sua 
concepção tradicional, o sigilo entre 
médico e paciente diz respeito à 
confidencialidade das informações 
de saúde, ou seja, está diretamente 
relacionado à não divulgação de tais 
informações a terceiros. 

Por sua vez, a LGPD diz respeito 
também a questões como condições 
e limites de uso das informações, 
obrigações de transparência, regras 
sobre prestação de contas e cuidados 
adicionais no compartilhamento de 
dados, mesmo entre profissionais 
de saúde. 

Proteção de Dados Pessoais

Sigilo Médico

Condições e limitações de uso de dados

Transparência

Confidencialidade

Compartilhamento
de dados

Segurança da Informação

Prestação de contas
e responsabilidade
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Ao mesmo tempo que a tecnologia apresenta novas 
facilidades para pacientes e profissionais da saúde, 
ela também estabelece novas responsabilidades. 

A telemedicina é um bom exemplo, já que a modalidade 
vem ganhando bastante espaço e aceitação no setor, 
principalmente após o início da pandemia da Covid-19, 
quando a utilização do recurso foi autorizada no Brasil em 
caráter excepcional. O aumento da acessibilidade à saúde, 
no entanto, implica na transmissão de dados pessoais 
entre paciente, profissional da saúde, aplicativos e 
softwares médicos. 

Já o prontuário eletrônico, que, de modo simples, pode ser 
descrito como o prontuário com as informações médicas 
do paciente em formato digital, requer atenção especial. O 
recebimento de dados de diferentes fontes, como médicos, 
exames laboratoriais e atendimentos de emergência, 
demanda um esforço de todas as aplicações e profissionais 
envolvidos para manter os dados pessoais devidamente 
protegidos. Até porque o prontuário pode ser compartilhado 
para melhor atender os interesses do paciente — como 
realizar partes do mesmo tratamento em hospitais 
diferentes, por exemplo. 

Esses são apenas alguns exemplos de novas tecnologias no 
setor da saúde que, ao mesmo tempo que facilitam a vida do 
paciente e dos profissionais da área, também exigem maior 
cuidado e responsabilidade para evitar que os dados sejam 
vazados, roubados ou até mesmo utilizados de maneira 
indevida. 

É fundamental que todos no setor da saúde passem 
a conhecer a LGPD para que estejam cientes de suas 
obrigações e dos riscos que incorrem ao descumpri-las. 
Além de evitar responsabilizações (como penalidades 
administrativas e ações judiciais) e tornar a gestão dos 
dados mais organizada, a adequação à LGPD será vista como 
uma vantagem competitiva no setor.

1
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2. Conceitos centrais sobre Proteção de Dados Pessoais 

Dados pessoais, dados sensíveis, controlador e operador são exemplos de termos que surgem com a 
nova lei. Se você tem dificuldade para entender os principais conceitos relacionados à proteção de dados 
pessoais e à LGPD, neste capítulo esclarecemos os pontos centrais relacionados ao tema. Acompanhe! 

2

Conceitos centrais sobre proteção de dados individuais 



·   10

2.1. O que é um dado pessoal? 

Dados pessoais são informações sobre pessoas naturais identificadas ou identificáveis. Ou seja, trata-se de qualquer 
informação que permita individualizar uma pessoa física, que possa colaborar na sua individualização ou, ainda, que diga 
respeito a uma pessoa física específica. 

Nome e CPF, por exemplo, são alguns dados pessoais que permitem a identificação de um indivíduo. Além desses, o CID, peso, 
idade, histórico de saúde, dados genéticos e resultados de exames também são exemplos de dados que dizem respeito a uma 
pessoa e possibilitam sua identificação. 

Se, por um lado, o CID é um dado 
genérico que pode ser atribuído a 
diversas pessoas e, em teoria, pode 
não relevar a identidade de alguém, 
deve-se pensar em como esse mesmo 
dado se comporta se associado a 
outras informações. Por exemplo, 
o CID atrelado à idade e local de 
internação do paciente aumenta a 
chance de identificação ou diminui a 
incerteza sobre quem essa pessoa é. 

• Nome
• RG
• CPF
• Endereço
• Endereço de e-mail

Dados pessoais Também são dados pessoais

• CID
• Peso e idade
• Preferências pessoais
• Histórico de saúde
• Dados genéticos
• Resultados de exame
• Hipótese diagnóstica
• Dados identificáveis

2
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2.2. O que é um dado pessoal sensível? 

Dado pessoal sensível é um tipo 
especial de dado, que merece maior 
proteção, já que pode ser usado de 
forma discriminatória. 

A LGPD o define como “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.” 

Em resumo, os profissionais de saúde devem ficar atentos ao fato de que dados pessoais relacionados 
à saúde do paciente são considerados dados sensíveis. Dessa forma, o tipo sanguíneo, os resultados 
de exames, o índice de massa corporal e os diagnósticos são dados pessoais sensíveis e devem ser 
protegidos conforme as recomendações da LGPD. 

Origem racial ou étnica

Opinião política

Dados referentes à saúde 

Dados genéticos 

Convicção religiosa

Filiação a sindicato ou organização de 

caráter religioso, filosófico ou político

Dados referentes à vida sexual

Dados biométricos

Quais são os dados sensíveis?

2
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2.3. Princípios da LGPD: transparência, minimização, 
finalidade e prestação de contas

A LGPD apresenta princípios que devem ser observados em todo e qualquer tratamento de dados pessoais. Neste tópico vamos 
falar de quatro deles, embora todos os demais citados no artigo 6 da lei sejam relevantes. 

Transparência 
O responsável pelo tratamento dos dados pessoais deve garantir aos titulares dos dados coletados 
informações claras, precisas e acessíveis. 

O acesso deve ser facilitado, de forma que o titular encontre informações sobre os agentes responsáveis 
pelo tratamento e também sobre o tratamento em si, sem que esses elementos estejam “escondidos” 
dentro de um site ou aplicativo, por exemplo. 

No caso de consultórios e clínicas, a recomendação é que seja disponibilizado um aviso de privacidade 
em balcões de atendimento, por exemplo. 

Minimização 
A coleta e o tratamento de dados pessoais devem ser necessários, pertinentes, proporcionais e não 
excessivos para que as finalidades que os justificaram sejam atingidas. 

Uma vez cumprida a finalidade identificada, os dados devem ser excluídos, a menos que o responsável 
pelo tratamento tenha outra justificativa legal para mantê-los armazenados. 

2
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Esses são apenas alguns princípios indicados na LGPD. Não deixe de consultar 
mais informações no artigo 6º da lei. 

Prestação de contas 
Além de seguir a LGPD e adotar medidas de segurança e de prevenção efetivas, é preciso manter tudo 
organizado e documentado. 

Manter tudo em ordem e realizar testes com frequência nos sistemas da empresa são algumas medidas 
essenciais para evitar possíveis responsabilizações. Entre elas, estão incidentes como um vazamento ou 
ataque cibernético, ou ainda quando solicitado por uma autoridade. 

Finalidade 
O tratamento de dados pessoais deve ser realizado para atingir propósitos que: 
• estejam de acordo com as leis e demais regulamentações sobre o assunto (legítimo); 
• evitem termos genéricos ou abrangentes que justifiquem o tratamento dos dados (específico); 
• estejam descritos de forma clara e objetiva (explícito). 

Além disso, o titular precisa estar adequadamente informado sobre o tratamento a ser realizado com 
seus dados (informado). 

De forma alguma poderá haver tratamento posterior de dados para finalidades outras que não aquelas 
legítimas, específicas, explícitas e devidamente informadas aos titulares. 

2
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2.4. Controlador e operador 

Os agentes responsáveis pelo tratamento de dados pessoais são divididos em duas categorias, de acordo 
com a LGPD (sendo eles pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado). 

Operador: Controlador: 
• é o agente que toma as decisões sobre o tratamento de 

dados pessoais;  

• tem responsabilidades maiores, inclusive do ponto de vista 
legal;  

• no contexto de um atendimento de saúde, como em uma 
consulta, serão geralmente considerados controladores os 
médicos, dentistas, fisioterapeutas e psicólogos. 

• é o agente que realiza o tratamento de dados pessoais em 
nome do controlador;  

• no contexto do setor da saúde, operadores serão os 
fornecedores de software de prontuário eletrônico, de 
serviços acessórios (como contabilidade ou cobranças), 
entre outros. 

2
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Exemplo 1 

Como saber quem é o operador e quem é o controlador em relação a um tratamento de dados? 

A cada operação de tratamento de dados, deve-se avaliar quem está tomando as decisões relacionadas 
àquela operação em questão. 

Exemplo 2
Quando o médico é o controlador 

É o médico que insere informações de anamnese de um 
paciente em seu prontuário físico e eletrônico, a fim de 
completar o histórico do paciente. 

Ao completar os dados do tratamento do paciente, 
é o médico que determina: 

• onde;
• como;
• quais informações irá armazenar.

Quando o médico é um controlador em relação aos dados 
do paciente e o sistema um operador do tratamento 

O médico utiliza um sistema de prescrição eletrônica para 
enviar suas prescrições de medicamentos e exames a um 
paciente. 

O sistema é utilizado sob o controle do médico, isto é, 
o médico define quais prescrições serão emitidas, 
quais dados constarão dela e para quem tal prescrição 
será enviada, sendo o sistema eletrônico uma simples 
ferramenta. 

2
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Há diferença entre as obrigações e responsabilidades de 
controladores e operadores? 

Em resumo, o controlador, como tomador de decisão, terá 
mais responsabilidades e obrigações, já que o operador 
deverá realizar o tratamento desses dados pessoais 
apenas de acordo com as instruções do controlador, o qual 
deverá assegurar o cumprimento da LGPD. Nesse sentido, 
o operador apenas será responsabilizado caso realize o 
tratamento de dados em desacordo com as instruções 
fornecidas pelo controlador. 

Imagine o seguinte cenário: no exemplo 2 indicado 
anteriormente, vamos supor que o médico envie, por engano, 
a prescrição do paciente A ao paciente B, gerando então um 
incidente de vazamento de dados (pois o paciente B tomou 
conhecimento dos dados de A indevidamente). Nesse caso, 
uma vez que a plataforma cumpriu exatamente as ordens 
do médico, ele não pode atribuir a culpa pelo incidente à 
plataforma de prescrição eletrônica, sendo tal incidente 
responsabilidade do profissional de saúde. 

2
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2.5. Bases legais 

São as hipóteses legais que podem 
justificar um tratamento de dados 
realizado. O controlador é responsável 
por indicar a base legal que justifica 
um tratamento de dados. Mas há 
um detalhe fundamental: apenas 
as bases legais indicadas na LGPD 
podem ser utilizadas. Também é 
importante destacar que as bases 
legais aplicáveis para dados pessoais 
sensíveis, como dados de saúde, são 
mais restritas. 

De acordo com o artigo 7º da LGPD, 
o tratamento de dados pessoais 
somente pode ser realizado em 
determinadas hipóteses: 

Dados pessoais sensíveisDados pessoais comuns

Consentimento
Cumprimento de obrigação legal
ou regulatória
Pela Administração Pública, para
execução de políticas públicas
Realização de estudos por órgãos
de pesquisa
Exercício regular de direito em
contrato ou em processo.
Proteção da vida ou incolumidade
física do titular ou de terceiro
Tutela de saúde
Prevenção à fraude e garantia de
segurança do titular em processo
de autenticação

•
•

•

•

•

•

•
•

Consentimento
Cumprimento de obrigação legal
ou regulatória
Pela Administração Pública, pela
execução de políticas públicas
Realização de estudos por órgãos
de pesquisa
Execução de contrato
Exercício regular de direito em
processo judicial, administrativo
ou arbitral
Proteção da vida ou incolumidade
física do titular ou de terceiro
Tutela de saúde
Interesses legítimos do
controlador ou de terceiro
Proteção ao crédito

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

2
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É preciso ter atenção ao usar consentimento como base legal 

Por mais que pareça estranho, em muitos casos pode ser mais seguro e adequado basear o tratamento 
de dados em outra base legal que não o consentimento. Para um consentimento ser válido, ele deve ser 
livre, expresso e informado. Na prática, o que isso quer dizer? O controlador deve fornecer ao titular 
informações sobre como os seus dados serão tratados e coletar o seu consentimento de forma escrita 
ou de qualquer outro modo que demonstre a efetiva vontade do titular de forma prévia. Além disso, 
o consentimento não será livre quando o titular não tiver outra opção senão aceitar fornecer os seus 
dados. Veja mais detalhes a seguir. 

Será ônus do controlador demonstrar que obteve o consentimento válido do titular para tratar seus 
dados. Confira dois exemplos na próxima página.

Livre
Informado
Inequívoco
Controlador deve provar
Não deve ser condicionado ou
condicionar

•
•
•
•
•

Requisitos e obrigações Vantagens

Segurança: certeza de que o 
tratamento é autorizado
Clareza para o paciente e médico

•

•

Desvantagens

Necessidade de comprovação
Direito de revogação do
consentimento
Direito ao apagamento de dados
Não é adequado quando os dados
são necessários para prestação de
um serviço

•
•

•
•

2
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É necessário o uso de 
geolocalização do paciente 
para permitir a escolha de 
uma unidade mais próxima 
de sua localização. 

01

Para que isso ocorra, 
a clínica precisará 
utilizar o consentimento 
como base legal. 

02

03
O paciente deverá ter acesso a 
uma política de privacidade que
contenha informações claras sobre 
o acesso à sua geolocalização,
bem como a finalidade do 
tratamento desse dado.

O paciente deverá realizar uma 
ação afirmativa para demonstrar 
o seu consentimento, clicando 
uma caixa de “li e aceito a 
política” ou mensagem similar. 

04

2
Exemplo 1 
Aplicativo de clínica 
que deseja permitir 
agendamento de exames
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O médico pede ao paciente o 
consentimento para tratamento 
de dados sensíveis (por exemplo, 
informação sobre a vida sexual), 
dizendo que não poderá atendê-lo 
sem isso, pois os dados são 
necessários para abertura do 
prontuário médico. 

01

Nesse caso, a base legal 
não deverá ser
consentimento e sim 
“tutela da saúde”. 

02

Isso porque, ao condicionar 
a prestação do serviço ao 
consentimento para 
tratamento de dados, 
o paciente deixa de ter uma
escolha realmente livre. 

03

2

Exemplo 2
Atendimento clínico 
em consultório
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2.6. Direitos dos titulares 

Além de novas obrigações e princípios, a LGPD também traz novos direitos. Apesar de alguns direitos 
relacionados à proteção de dados já estarem presentes, indiretamente, em outros instrumentos 
normativos, como o Código de Defesa do Consumidor, a lei agora traz um rol expresso de nove direitos 
dos titulares. Confira!

Anonimização, bloqueio ou
eliminação de dados tratados em 

desconformidade com a LGPD

Informação sobre terceiros 
com quem o controlador
compartilhou os dados

Correção de dados
incompletos, inexatos

ou desatualizados

Confirmação da existência 
de tratamento

Informação sobre a possibilidade
de não fornecer consentimento

Apagamento de dados tratados
com base no consentimento

Acesso aos dados

Revogação do consentimento

Portabilidade

2
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2.7. O encarregado de dados 

Além de controladores e operadores, a LGPD cria, também, 
uma nova figura: o encarregado de dados pessoais. 

Sua função é servir como 
um intermediário entre o 
controlador, os titulares dos 
dados e a ANPD. 
Todo controlador deverá indicar um encarregado de dados 
pessoais e, ainda, indicar os seus dados de contato em 
local de fácil visualização, de forma clara e precisa. Desde 
grandes hospitais até pequenas clínicas e consultórios 
individuais devem indicar um encarregado de dados, 
que pode ser um funcionário que já trabalhe no local. 
O importante é que tenha conhecimentos razoáveis sobre 
o assunto. 

2
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2.8. Segurança dos dados 

O Marco Civil da Internet, Lei Federal 12.965/2014, e o decreto 
8.771/2016, já apresentam regras de segurança que devem 
ser observadas por quem atua com dados pessoais. Então o 
tema, por si só, não deveria ser novidade. 

A LGPD, no entanto, aprofunda ainda mais o assunto. 
A nova lei define segurança como a utilização de medidas 
técnicas e administrativas capazes de proteger os dados 
pessoais de acessos não autorizados e de incidentes, como 
vazamento e ataques que podem destruir, difundir ou alterar 
esses dados, por exemplo. 

Apesar de a nova lei não apontar regras mais concretas 
de segurança, ela afirma que a autoridade responsável 
pelo assunto poderá emitir padrões e técnicas sobre 
temas como anonimização (desvincular ou dificultar a 
associação de um dado pessoal a um indivíduo); padrões de 
interoperabilidade; portabilidade; livre acesso pelo titular 
e segurança. Assim, é muito importante manter-se 
atualizado com as novas normas de segurança e aplicá-las, 
sempre que possível. 

Ainda sobre o assunto, a LGPD afirma que, em caso de 
qualquer incidente de segurança que possa afetar os 
titulares dos dados, o controlador deverá notificar a 
autoridade competente sobre o caso. É muito importante 
que o controlador apresente as medidas de segurança e 
planos para conter esses incidentes, a fim de evitar uma 
potencial responsabilização, por meio de sanções. 

2

Conceitos centrais sobre proteção de dados individuais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8771.htm
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2.9. Sanções 

O descumprimento da LGPD pode sujeitar o infrator 
a diferentes sanções, que podem, ou não, envolver 
pagamentos de multas. As sanções variam de advertência 
com prazo para adoção de medidas corretivas até multa 
simples ou diária de 2% do faturamento da empresa no 
Brasil no último exercício, limitada a R$ 50 milhões. 

Outras sanções são a publicização da infração, a suspensão 
do banco de dados ou do tratamento de dados realizados 
ou, até mesmo, a proibição total ou parcial das atividades 
relacionadas ao tratamento dos dados pessoais.

O descumprimento da 
LGPD pode sujeitar o 
infrator a diferentes 
sanções

“2
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3. Adequação à LGPD 

Geralmente, são necessários três grandes passos para 
garantir adequação à LGPD. 

Mapeamento de dados: como a LGPD impacta todas as 
operações com dados pessoais, sejam elas com dados de 
clientes/pacientes ou dados de empregados/contratados, 
o primeiro passo para garantir adequação é realizar uma 
auditoria de proteção de dados. Assim, pode-se ter uma 
ideia mais clara sobre o fluxo de dados que ocorre 
na empresa. 

Gap Analysis: depois de entender como funciona o fluxo de 
dados, dá para ter uma ideia mais clara sobre as medidas 
necessárias para se adequar à LGPD, e também se há pontos 
já alinhados à legislação. Geralmente, ao final desta fase, 
é apresentado um relatório de gaps para que a empresa 
tenha ciência do que precisa implementar e para que ela 
possa escolher as suas prioridades para adequação, com 
base na importância do assunto e custos envolvidos. 

Implementação dos findings: finalmente, após 
determinação das prioridades, as recomendações 
indicadas no relatório de gap analysis podem começar a 
ser implementadas. Geralmente, consistem na elaboração 
de políticas internas relacionadas à proteção de dados e 
segurança da informação, bem como revisão de contratos 
com fornecedores e terceiros. O objetivo é garantir que 
as partes estejam adequadamente posicionadas como 
controladoras ou operadoras, bem como estabelecer suas 
responsabilidades — como a realização de treinamentos 
com colaboradores, para que todos conheçam 
detalhadamente seus deveres no que diz respeito à LGPD. 

Além disso, é importante que cada novo produto ou 
serviço que venha a ser lançado se baseie em conceitos de 
privacidade. É recomendável, assim, a avaliação de riscos 
relacionados à privacidade e proteção de dados antes de 
seu lançamento. 

3

 Adequação à LGPD
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4. Sistemas digitais em saúde 

O mercado já oferece tecnologias para que os médicos e 
outros profissionais de saúde atuem com total segurança 
de dados e aderência à LGPD. Eles, inclusive, facilitam a 
adequação e garantem a correta aplicação das exigências 
da nova lei. Ou seja, ter tecnologias que deem todo o suporte 
necessário aos profissionais de saúde é meio caminho 
andado para trabalhar de acordo com as regras da LGPD. 

A Prontmed é uma healthtech que está no mercado desde 
1996 e que, cada vez mais, investe em soluções inovadoras 
para profissionais e gestores de saúde atuarem dentro 
das exigências legais, sem complicar o dia a dia. Além 
da qualidade dos produtos, a Prontmed realizou uma 
auditoria completa de seus processos e conta com suporte 
especializado para garantir que suas práticas — e também 
as de seus clientes — estejam alinhadas à LGPD. 

Conheça agora os principais produtos que a Prontmed 
oferece aos profissionais de saúde, com a garantia de que 
seguem as diretrizes da nova lei. 

4

Sistemas digitais em saúde
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 4.1. Prontuário eletrônico 

O Prontmed Hub é a nova geração de prontuário eletrônico. 
Desenvolvido pela Prontmed, o produto já foi usado para 
realizar mais de 10 milhões de consultas por milhares 
de profissionais de saúde e, hoje, conta com diversas 
integrações e projetos em grandes instituições. 

Além dos recursos essenciais, como mais de 30 templates 
de prontuário para diferentes especialidades, o Prontmed 
Hub ainda conta com módulos de Agenda e Faturamento, 
dados estruturados, prescrição eletrônica, assinatura 
digital, integração com laboratórios e diversas outras 
funcionalidades. 

Mais de 10 milhões de 
consultas por milhares 
de profissionais de 
saúde e mais de 30 
templates de prontuário 
para diferentes 
especialidades

“
4
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4.2. Telemedicina 

Também é possível integrar uma plataforma de Telemedicina 
ao Prontmed Hub, com identificação de teleconsulta 
no agendamento, régua de e-mails específica para 
teleconsultas (com envio de link e chave de segurança), 
plataforma de vídeo integrada ao prontuário do paciente, 
tudo na mesma tela e com padrão de segurança bancária.

4

Sistemas digitais em saúde

https://www.prontmed.com/app/cadastre-se/
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5. O que fazer, de forma prática, para se 
adequar à LGPD

5

Depois de entender tudo o que falamos até aqui sobre LGPD para médicos e profissionais de saúde, ainda 
fica a pergunta: o que fazer agora? A seguir, trazemos algumas dicas para lidar com essa mudança na 
sua rotina. Confira!

Considere contratar um 
consultor profissional 

O processo de adequação à LGPD é 
complexo e demanda conhecimento 
aprofundado da lei. É recomendável 
recorrer a consultores técnicos e 
jurídicos para auxiliar a empresa ou 
profissional individual nessa jornada. 
Muitos consultores têm opções 
personalizadas para negócios de 
pequeno e médio porte, o que reduz 
os custos do projeto e garante 
maior segurança na conformidade 
com a lei. 

Entenda como você 
usa dados 

É importante entender e registrar 
como você usa dados pessoais. Isso 
inclui compreender quais dados você 
usa e para quais finalidades. O ideal é 
fazer esse registro por meio de um 
Inventário de Tratamentos. 

Mantenha a transparência 
sobre o tratamento de dados 

Cumprir a LGPD exige transparência 
sobre o tratamento de dados 
pessoais. É recomendável elaborar 
uma Política de Privacidade para 
informar aos pacientes como seus 
dados são utilizados e para quais 
finalidades. 

O que fazer, de forma prática, para se adequar à LGPD
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Elabore contratos adequados 
à LGPD para seus parceiros 

Prestadores de serviço, parceiros ou 
mesmo empregados devem ter seus 
respectivos contratos adequados para 
incluir cláusulas que os obriguem a 
manter a confidencialidade dos dados 
pessoais e a manusear tais dados 
corretamente. 

Escolha sistemas 
adequados à LGPD 

Os sistemas em que são 
armazenados e manuseados os dados 
pessoais, como sistemas de 
prontuário eletrônico e prescrição 
eletrônica, devem ser seguros. 
Busque sempre por fornecedores que 
estejam já adequados à LGPD e que 
ofereçam ferramentas com elevado 
grau de segurança. Na dúvida, 
questione seu fornecedor sobre a 
adequação da empresa e do produto 
às leis de proteção de dados. 

Conscientize as pessoas 
envolvidas no tratamento 
de dados 

A melhor forma de cumprir a LGPD 
é garantir que todas as pessoas 
envolvidas no tratamento de dados 
pessoais saibam que têm obrigações 
e responsabilidades quanto ao uso 
correto dessas informações. Para 
isso, é essencial que os 
colaboradores que tenham contato 
com dados pessoais, como 
enfermeiros, médicos, assistentes 
e secretárias, sejam continuamente 
conscientizados e treinados sobre 
regras aplicáveis de proteção 
de dados. 

5
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01
O que é a LGPD? 
R: A Lei Federal 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados – LGPD) apresenta as regras sobre proteção de 
dados que serão aplicáveis para quaisquer tratamentos de 
dados pessoais, estejam eles em formato digital ou físico, 
realizados por pessoa física ou jurídica. 

02
Eu não utilizo sistemas online para guardar dados de 
pacientes e apenas guardo fichas físicas. Devo me 
preocupar com a LGPD? 
R: Sim. É importante ressaltar que a LGPD se aplica a todo 
tratamento de dados pessoais, seja este em ambiente físico 
ou virtual. 

03
O sigilo médico já se aplica a mim. Ainda preciso me 
preocupar com a LGPD? 
R: Sim. O sigilo médico, na sua concepção tradicional,  
diz respeito a confidencialidade das informações de saúde, 
ou seja, a não divulgação de tais informações a terceiros. 
Por sua vez, a regulamentação de tratamento de dados diz 
respeito também a questões como condições e limites de 
uso das informações, obrigações de transparência, regras 
sobre prestação de contas e cuidados adicionais  
no compartilhamento de dados, mesmo entre profissionais 
de saúde.

6. Perguntas frequentes (FAQ) 

6

Perguntas frequentes
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05
O que é dado pessoal e como isso se aplica a clínicas de 
saúde? 
R: Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma 
pessoa física identificada ou identificável. Logo, esse 
conceito é um pouco mais amplo do que se pode imaginar, 
porque abrange não só o nome da pessoa, como também 
qualquer informação que você tenha em relação a ela. No 
contexto de uma clínica de saúde podem ser tratados dados 
pessoais não só de pacientes, mas também de empregados, 
fornecedores e parceiros. 

06
É possível ser só controlador ou só operador? 
R: Essa situação não costuma ocorrer. Em geral, todo agente 
de tratamento desempenhará, necessariamente, funções de 
controlador, mesmo que, na maioria dos casos, em razão da 
sua atividade, seja operador do tratamento. Isso significa 
que os papéis de controlador e operador são fluidos, 
e dependem da avaliação dos fatos relacionados à operação 
de tratamento de dados em questão. Quase sempre, 
uma parte será controladora ou operadora, de forma 
independente, em relação a cada finalidade do tratamento. 

Além disso, o papel de cada uma das partes é determinado 
a partir da situação concreta, e não de indicação contratual. 
Por exemplo, se uma empresa se “autodenominar” operadora 
no contrato, mas for determinado que, na prática, ela toma 
as decisões sobre o tratamento de dados pessoais, então 
tal empresa será controladora, independentemente de ter 
assinado contratos e políticas que indiquem o contrário. 

04
Eu sou uma clínica de pequeno ou médio porte. Preciso me 
preocupar? 
R: Sim. A LGPD se aplica a todas as empresas que realizem 
o tratamento de dados pessoais, independentemente de 
porte. O cumprimento dessa lei é essencial, a fim de impedir 
potenciais sanções administrativas e demandas judiciais, 
bem como evitar danos reputacionais decorrentes de 
violações de privacidade. 

6
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06
É permitido haver compartilhamento de dados sensíveis 
entre controladores para obter vantagem econômica? 
R: Via de regra, não. A LGPD estabelece que a comunicação 
ou uso compartilhado de dados de saúde entre 
controladores com objetivo de obter vantagem econômica 
é permitida apenas para prestação de serviços de saúde, 
assistência farmacêutica e assistência de saúde, assim 
como serviços de diagnóstico e terapia. Sobre esse ponto, 
as operadoras de planos privados de saúde não poderão 
utilizar os dados de saúde para prática de seleção de riscos 
na contratação de qualquer modalidade, como inclusão ou 
exclusão de beneficiários. 

07
Quais são as principais bases legais aplicáveis para o setor 
da saúde? 
R: As bases legais mais comuns no setor de saúde são: 
consentimento do titular; cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória; proteção da vida ou da integridade 
física do titular ou de outro indivíduo; e tutela da saúde, 
exclusivamente, em procedimento a ser realizado por 
profissionais e serviços de saúde. 

08
Qual a diferença entre consentimento informado para um 
tratamento médico e consentimento para tratamento de 
dados? 
R: O consentimento informado é uma maneira de o paciente 
declarar que está ciente dos riscos de determinado 
tratamento ou procedimento e manifestar sua concordância, 
autorizando que tal tratamento ou procedimento seja 
realizado. Esse documento é essencial em diversas 
situações para a prestação dos serviços médicos e é 
regulado sobretudo por normas setoriais, como as emitidas 
pelo CFM. 

Já o consentimento para tratamento de dados pessoais 
é uma autorização para que certo indivíduo trate dados 
pessoais de outro. O consentimento para tratamento de 
dados não está implícito no consentimento informado, 
e esses dois tipos não se confundem, sendo exigidos em 
situações diferentes. 6

Perguntas frequentes
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09
Tenho obrigação de eliminar os dados sempre que solicitado pelo titular? 
R: Não. Caso o tratamento esteja amparado em outra base legal que não o 
consentimento, não há uma obrigação de eliminação sempre que solicitado. 
Mesmo que o consentimento seja a base legal, se for possível basear a manutenção 
dos dados em outra base legal, não será necessário excluí-los. 

10
Como os direitos previstos na LGPD podem ser exercidos? 
R: Os pacientes poderão, a qualquer momento e de qualquer forma, exercer os seus direitos, seja por 
meio de uma ligação telefônica, e-mail ou, até mesmo, uma mensagem de WhatsApp. Caso você seja o 
controlador dos dados, deverá cumprir com a solicitação ou indicar os motivos que o autorizam a não a 
cumprir. Geralmente é recomendável que haja um processo específico para tratar tais solicitações, 
de modo que elas sejam recebidas e respondidas em tempo razoável e de forma coerente. 

Por exemplo, imagine uma clínica que criou um formulário online para receber solicitações de titulares. 
Caso um médico receba uma solicitação por WhatsApp, a clínica não pode recusar o cumprimento 
alegando que as solicitações devem ser encaminhadas pelo formulário. Independentemente do meio, 
o controlador deve receber a solicitação e avaliá-la. 

6
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11
Sou médico e possuo um consultório próprio, no qual atendo sozinho. Preciso indicar um encarregado 
de dados? 
R: Em teoria, sim. A LGPD não estabelece qualquer hipótese de dispensa de indicação de um 
encarregado. Logo, grandes hospitais e pequenas clínicas e consultórios têm a obrigação de indicá-lo. 
É possível e provável que a ANPD venha a se manifestar, no futuro, sobre hipóteses de dispensa da sua 
indicação. Nessa situação, o médico deve contratar um profissional para atuar como encarregado de 
dados ou, caso tenha conhecimento para tanto (conhecimentos sobre a LGPD e técnico-operacionais), 
o próprio médico poderá atuar como encarregado de dados pessoais.

12
Preciso contratar um profissional para exercer essa função ou outra pessoa no meu consultório ou 
clínica pode acumular funções? 
R: O encarregado não precisa necessariamente ser alguém contratado unicamente para desempenhar 
essa função, podendo ele ser indicado entre os colaboradores da clínica/consultório. No entanto, a 
pessoa indicada deve ter conhecimentos razoáveis sobre leis e normas de proteção de dados, assim 
como conhecimento sobre o funcionamento do tratamento de dados pessoais naquela empresa ou 
organização. É recomendado que o encarregado, por ter uma função parecida com a de um “fiscal 
interno”, não seja também a pessoa que toma as decisões sobre como a organização usa dados (por 
exemplo, dono, diretor ou CEO), de modo a evitar um conflito de interesses que prejudicaria a efetividade 
do encarregado. 

6

Perguntas frequentes



·   36

13
Como será determinada a aplicação das sanções em caso de descumprimento 
da LGPD? 
R: As sanções serão aplicadas considerando-se alguns critérios, como a gravidade 
da infração; a boa-fé do infrator; o grau do dano; a cooperação (ou não) do infrator; 
a condição econômica; e a adoção de políticas de boas práticas e governança. 

A recomendação é que os agentes de tratamento tenham sempre documentadas 
as operações de tratamento de dados realizadas, as medidas de segurança 
adotadas e o racional por trás da adoção de cada medida. A dica é demonstrar, 
em caso de descumprimento da lei, sua boa-fé, adoção de políticas de boas 
práticas e governança e cooperação. 

14
Quando as sanções poderão ser aplicadas? 
R: As sanções administrativas já podem ser aplicadas desde agosto de 2021. Sem 
prejuízo, com a entrada em vigor da LGPD tornou-se possível começar a embasar 
ações judiciais, como por exemplo, ações de direito do consumidor, nos preceitos 
da lei. 

6
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15
O que preciso fazer para cumprir a LGPD? 
R: O cumprimento integral da LGPD geralmente demanda um 
processo complexo de adequação de operações e práticas 
da empresa, variando caso a caso. O processo geralmente é 
dividido em duas fases: 
• diagnóstico — em que são mapeados os processos de 

tratamento de dados da empresa e identificados pontos de 
atenção para adequação; 

• implementação — quando as recomendações da fase 
anterior são efetivamente colocadas em prática.

No cenário de clínicas de saúde, é necessário interagir 
com os documentos tradicionais que já são fornecidos 
aos pacientes, bem como considerar outros meios de 
comunicação disponíveis, a fim de garantir o cumprimento 
da LGPD. 

Para isso, pode ser necessário, por exemplo: alterar o termo 
de cadastro e/ou anuência a procedimentos, a fim de regular 
o tratamento de dados do paciente, criar uma Política de 
Privacidade para dar transparência sobre como a clínica 
usa dados pessoais, e desenvolver guias para atendimento a 

solicitações relacionadas a direitos dos titulares de dados, 
entre outros. 

A adequação da operação de uma empresa à LGPD é 
geralmente um processo longo e complexo, e a garantia de 
conformidade é um objetivo difícil de cumprir. No entanto, 
considerando as principais obrigações trazidas pela nova 
lei, podemos indicar algumas medidas mínimas que, apesar 
de não garantirem 100% de conformidade com a lei, buscam 
abordar os principais pontos de atenção na operação diária 
de uma clínica médica: 

• política de privacidade; 
• revisão do contrato de prestação de serviço/formulário de 

cadastro ou consentimento; 
• política interna de tratamento de dados.

6

Perguntas frequentes



·   38

16
Essa lei vai realmente “pegar”? 
R: Sim. A LGPD já é uma realidade, desde a sua aprovação. Diversos casos foram 
registrados nos últimos anos de multas e ações judiciais decorrentes de uso 
indevido e/ou vazamentos de dados. Esse cenário se mostra cada vez mais 
rigoroso com a LGPD em vigor e com a fiscalização da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados. 

17
No contexto da saúde digital, o que muda para as organizações de saúde após a 
aprovação da LGPD no Brasil? 
R: O que muda é a atenção redobrada que as organizações devem ter com seus 
clientes, parceiros e colaboradores. Como as organizações de saúde trabalham 
com dados pessoais considerados sensíveis (como aqueles referentes à saúde 
e à vida sexual, além de dados genéticos e biométricos), a própria LGPD exige 
que se tenha um cuidado maior. É preciso contar com níveis de segurança e 
organizacionais adequados à sensibilidade dos dados, já que as empresas podem 
ser responsabilizadas caso não cuidem devidamente deles. Isso, geralmente, 
se reflete na necessidade de manter registros sobre o que é feito com os dados 
pessoais e com que base legal esses dados são tratados. 

6
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18
Como fica o uso de tecnologias voltadas ao tratamento de 
dados diante da nova legislação? 
R: As formas como se tratam dados pessoais não foram 
alteradas pela nova legislação. Isso significa que a LGPD 
se aplica tanto às antigas formas de tratamento de dados, 
de forma física (como não lembrar das antigas fichas 
de paciente e papel cartão?) quanto às novas formas de 
tratamento, de forma digital (como planilhas eletrônicas, 
sistemas de prontuário eletrônico e de receita digital, 
por exemplo). Nessas duas situações, a LGPD considera que 
são tratados dados pessoais, pois existe o armazenamento, 
gerenciamento e manipulação dos dados pessoais (entre 
outras formas de tratamento). A diferença é que, com alguns 
tipos de sistemas digitais, fica mais simples gerenciar o 
tratamento de dados pessoais e mesmo o atendimento aos 
novos direitos do paciente, trazidos 
pela LGPD. 

19
Como elaborar um inventário ou um mapeamento de dados 
para aplicação da LGPD nos estabelecimentos de saúde? 
R: Existem diversas formas de elaborar um mapeamento de 
dados. Alguns requerem mais informações, outros menos. 
É preciso identificar as áreas mais importantes a serem 
mapeadas, ou seja, aquelas que tratam um grande fluxo de 
dados, fazem perfilamento de indivíduos e, principalmente, 
para estabelecimentos de saúde, aquelas que tratam 
dados sensíveis. 

Depois disso, é necessário colher informações, seja por 
meio de entrevistas ou questionários, para entender como 
essas áreas tratam os dados, e registrar em um documento 
informações como: área responsável, descrição do 
tratamento, finalidade para o tratamento, formas de coleta, 
tipos de dados tratados, se há transferência internacional, 
compartilhamento com terceiros, período de retenção do 
dado, entre outras informações necessárias. 6
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20
Como estabelecer um mecanismo viável de consentimento 
ao tratamento de dados pessoais? 
R: O importante é seguir à risca o que exige a lei. Para tanto, 
é preciso se questionar:
1 — O consentimento que eu estou pedindo é realmente 
livre? Ou seja, o titular realmente tem a liberdade de não 
consentir? 
2 — O consentimento é informado? Isto é, antes de consentir 
o titular é informado sobre quais dados serão tratados e 
para quais finalidades? 
3 — O consentimento é realmente inequívoco? Ou seja, se 
necessário, eu consigo comprovar que o titular dos dados 
deu sua autorização? 

Caso o consentimento solicitado passe no teste acima, 
ele será válido. No entanto, ainda é necessário registrar o 
referido consentimento para que seja possível gerenciá-lo 
depois, como no caso de o titular solicitar a revogação de 
seu consentimento. 

Em termos práticos, podemos estar diante da assinatura 
de um termo de consentimento, de uma autorização verbal 
gravada ou de um aceite a um checkbox em uma página 
web, por exemplo. Dica: existem diversos softwares no 
mercado que ajudam a estabelecer um mecanismo viável 
para o consentimento e seu gerenciamento em ambientes 
digitais. Em ambientes físicos, o papel e a caneta, isto é, 
um termo de consentimento assinado, ainda é a opção 
mais segura.

6

Perguntas frequentes



·   41

21
Como uma empresa ou profissional de saúde pode comprovar que segue 
as regras da LGPD? 
R: Não existe ainda algum tipo de certificação que ateste que uma empresa 
cumpre a LGPD. Porém, é possível identificar alguns aspectos que podem ajudar a 
entender o nível de maturidade (ou “nível de cumprimento”) em proteção de dados. 
Para isso, é importante que a empresa ou profissional de saúde tenha alguns 
documentos internos para registrar decisões e acontecimentos relevantes, como 
relatórios para análise de risco, relatórios sobre incidentes de segurança e regras 
internas sobre tratamento de dados. 

A política de privacidade, documento geralmente público e extremamente 
necessário, permite a qualquer um verificar a forma como a empresa ou 
profissional trata os dados de seus clientes, visitantes de sites, entre outros. 
Observar se a empresa ou profissional dispõe de meios para atender os 
requerimentos dos titulares (um canal de atendimento que realmente funcione) é 
outro aspecto importante para o cumprimento da LGPD, que pode ser “testado” por 
qualquer pessoa de fora da empresa. 
• 
Além de tratar dados para finalidades definidas e com as bases legais adequadas, 
cumprir a LGPD se torna uma questão de entender o que é adequado à sua 
operação para que os princípios da lei sejam cumpridos. 
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22
Devo possibilitar a correção de dados pessoais? 
R: Sim, esse é um direito que deve ser cumprido por todas 
as empresas que estejam sujeitas à LGPD. Isso porque a lei 
prevê esse direito do titular, que deve ser cumprido sempre 
que solicitado (a menos que existam previsões legais para 
não se cumprir tal direito, assim como qualquer outro). 
No entanto, há situações limitadas em que tal direito pode 
ser negado. 

Por exemplo, quando o dado original é necessário para 
cumprir uma obrigação legal ou para uma finalidade 
legítima. Uma pessoa envolvida em fraude de seguro saúde, 
por exemplo, não pode ser autorizada a corrigir seus dados 
se isso prejudicar a investigação interna daquele ato ilícito. 
Da mesma forma, uma pessoa cujo nome consta em uma 
nota fiscal emitida e armazenada não pode exigir a alteração 
do seu nome por se tratar de um documento público, além 
do fato de que a mudança prejudicaria uma obrigação do 
estabelecimento de manter sua contabilidade em dia. 

23
Como possibilitar a portabilidade, exigida pela LGPD, nos 
estabelecimentos de saúde? 
R: Ainda poderão ser elaboradas normas específicas pela 
ANPD para se atender esse requisito da lei, como a forma 
que os sistemas internos deverão “conversar” entre si. 
Porém, enquanto isso não ocorre, é importante coletar 
informações com o titular sobre o terceiro com quem ele 
pretende realizar a portabilidade, solicitando dados como 
CNPJ deste terceiro, para que se entre em contato e realize 
a portabilidade considerando o que é razoável, tanto para 
quem transmite o dado, quanto para quem o recebe. Nesse 
aspecto, formatos comuns e editáveis (xlsx, csv, xml, txt) 
são geralmente preferíveis, por ser maior a chance de que a 
empresa que vai receber os dados consiga acessá-los. 
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24
É necessário realizar treinamentos sobre a LGPD com 
todos os funcionários do estabelecimento de saúde? 
R: Sim, é importante que todos tenham conhecimento 
e entendam sobre a importância da lei, seja para evitar 
incidentes (como vazamento de dados), seja para saber 
como lidar com situações de crise (por exemplo, quando 
ocorrer um incidente), ou simplesmente para saber como 
tratar solicitações dos titulares dos dados. A realização de 
treinamentos é uma medida administrativa de segurança 
que, apesar de não expressamente exigida pela LGPD, é 
considerada uma prática essencial a qualquer programa 
de privacidade. 

25
Preciso contratar uma assessoria jurídica para 
implementação da LGPD nos estabelecimentos de saúde? 
R: Para quem não tem um time especializado em proteção 
de dados, é recomendável buscar uma assessoria 
qualificada para conduzir um projeto de adequação à LGPD. 
A nova lei é técnico-jurídica, o que significa que ela diz 
respeito a aspectos técnicos (como tecnologia, segurança 
da informação, gestão de riscos) assim como a aspectos 
jurídicos (como aqueles relacionados aos requisitos para que 
um tratamento de dados seja considerado legal). 
É recomendável ter profissionais qualificados, tanto no 
campo jurídico quanto no campo técnico, para guiar a 
empresa e ajudá-la a entender os requisitos para que se 
cumpra a LGPD. 
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26
Há necessidade de pedir uma autorização do paciente 
para a criação do prontuário no sistema? E para solicitar 
exames ou outros processos frequentes na área da saúde? 
R: Depende. Na maioria dos casos em que o profissional de 
saúde está prestando um serviço de saúde a um paciente 
(uma consulta médica, um exame laboratorial ou um 
procedimento cirúrgico), para tal finalidade o tratamento 
de dados será baseado na hipótese conhecida como “tutela 
da saúde”, que dispensa uma autorização específica para 
tratamento de dados. 

Se o profissional de saúde for utilizar dados pessoais para 
outros fins que não fornecer o serviço de saúde em si, 
entretanto, pode ser necessário coletar o consentimento do 
paciente. Note-se que o consentimento para tratamento de 
dados não se confunde com o “consentimento informado”: 
enquanto o primeiro é apenas uma autorização para coletar 
dados pessoais, o consentimento informado é um tipo 
específico de autorização para procedimentos médicos. 
A LGPD não muda nenhuma regra sobre o consentimento 
informado, conforme regulado pelo CFM.

27
A LGPD muda as regras de acesso de dados clínicos pela 
secretária? 
R: Sim. Agora, a secretária somente deverá ter acesso 
a dados que sejam realmente necessários à sua função. 
Isso significa que, caso não seja necessário que ela (ou 
qualquer outro funcionário) tenha acesso a dados clínicos, 
ela não deverá os ter — ou deverá ter acesso ao mínimo 
de dados possível. Assim, tomando-se como exemplo 
uma clínica médica, se a secretária trabalhar apenas 
agendando consultas e realizando a cobrança de pacientes, 
ela provavelmente precisará de informações sobre os 
agendamentos e sobre os procedimentos realizados pelo 
médico (para que possa fazer a cobrança correta), mas não 
necessita ter acesso ao prontuário completo do paciente. 
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28 
O que fazer em caso de incidentes de segurança 
envolvendo dados pessoais? 
R: É preciso avaliar internamente formas para se conter e 
remediar o incidente o mais rápido possível. Depois, será 
preciso analisar internamente a causa do incidente, os 
titulares impactados e se há risco ou dano relevante aos 
titulares afetados. Ao verificar este último ponto, caso 
exista risco ou dano relevante aos titulares, o controlador 
deverá comunicar a ANPD sobre o incidente, informando, 
em prazo razoável, a descrição do ocorrido, informações 
sobre os titulares envolvidos, medidas de segurança que 
utilizou para proteger os dados, riscos relacionados ao 
incidente, medidas adotadas para revertê-lo ou mitigá-lo e, 
eventualmente, os motivos da demora em se comunicar 
o incidente. 

29 
O que muda com a LGPD em relação à guarda dos 
prontuários médicos? 
R: A LGPD não alterou as regras específicas do setor da 
saúde sobre guarda de prontuários médicos. O que muda 
é que os demais dados relacionados a uma pessoa devem 
apenas ser guardados pelo tempo necessário para que 
se cumpra a finalidade do seu tratamento. Isto é, você só 
pode guardar o dado enquanto ele for necessário para uma 
determinada finalidade e enquanto você tiver uma base 
legal adequada para isso. A análise de prazos específicos 
de retenção é uma questão complicada que exige avaliação 
caso a caso.
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7. Entre em contato com a gente! 

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2696, conj. 301 
Jardim Paulista, São Paulo | SP 
Brasil 
CEP: 01402-000 
+55 11 3050-2000 

Esperamos que nosso e-book “LGPD na Saúde — Tudo que os profissionais da área precisam saber sobre 
o assunto” tenha ajudado a esclarecer os principais pontos da lei, especialmente na área da saúde. 
Embora a legislação seja válida para todos os segmentos, cada profissional e empresa deve conhecer os 
detalhes que cercam as atividades específicas que fazem parte da sua rotina. 

Se ainda ficou com alguma dúvida ou deseja ter mais esclarecimentos a respeito da LGPD, entre em 
contato com a gente! 

Av. Paulista, 1079 — 5° andar 
São Paulo | SP 
Brasil 
CEP: 01311-200 
+55 11 3087-2100 

7

Entre em contato

https://www.prontmed.com/ajuda/fale-conosco/ 
https://www.diascarneiro.com.br/contato/ 
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