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1. Apresentação
A cada dia, um número incontável de dados é gerado pelo mundo afora. 
Um número também incontável de dados é armazenado e compartilhado.
Entre eles estão os meus, os seus... Alguns pouco relevantes, e outros de extrema 
importância. São aqueles dados que todos nós queremos ter a liberdade de geren-
ciar. Afinal, são nossos!
Na segunda metade do século passado começaram a surgir pelo mundo dis-
cussões sobre a propriedade e a privacidade de tais dados. Sim, antes da po-
pularização da internet já se discutia o tema, afinal, dados não 
estão disponíveis apenas no meio digital: os arquivos de pa-
pel em grandes fichários já reuniam documentos e informa-
ções capazes de identificar cada um de nós.
Em 2012, a União Europeia começou a idealizar o 
General Data Protection Regulation, ou Regula-
mento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR). O 
Regulamento, que entrou em vigor em 2018, trata 
do direito europeu sobre privacidade e proteção de 
dados pessoais, aplicável a todos os indivíduos na 
União Europeia e no Espaço Econômico Europeu.
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No Brasil, a lei nº 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), entrou em vigor em agosto de 2020. Assim com que em 
outros países, a lei traz consigo a necessidade de uma grande mudança na forma 
como empresas de todos os segmentos tratam os dados que coletam. A LGPD 
atinge indivíduos, empresas públicas e privadas que tenham qualquer atividade de 
processamento de dados pessoais (coleta, armazenamento, transferência e descar-
te) de clientes, colaboradores e potenciais clientes.
Essa mudança organizacional pode gerar alguns custos e muito trabalho, já que 
temos que nos adaptar ao que ali é determinado. Contudo, temos que ter em mente 
que a LGPD é um mecanismo importantíssimo para que tenhamos uma sociedade 
com mais equilíbrio de poder, já que empresas de qualquer tamanho ou natureza, 
assim como profissionais, devem segui-la.
A LGPD é um comportamento de Segurança da Informação:
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Disponibilidade

Confidencialidade

Segurança da 
Informação
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A LGPD se aplica aos serviços médicos?
Sim, independentemente de seu porte ou tamanho: do consultório à grande rede 
de hospitais, TODOS precisam estar atentos e se adaptar à nova norma. Como as 
equipes que atuam em serviços de saúde no Brasil não estão preparadas e desco-
nhecem o quanto o tema é importante, o maior desafio é justamente promover 
essa mudança na cultura organizacional.
A partir do momento em que se coletam dados com uma finalidade de aferir lu-
cro – e o atendimento médico realizado em clínicas e consultórios se enquadra –, 
é preciso ter o consentimento do proprietário do dado.
Pode parecer que a LGPD atinge mais as grandes empresas que têm uma atuação 
agressiva em seu marketing, mas não é bem assim: uma pesquisa apresentada 
por uma empresa americana, a BayMetrics, apontou que o setor com maior vo-
lume de vazamento de dados é a Saúde, e isso é fácil de entender: muitas clínicas 
e profissionais trocam dados sensíveis por aplicativos de mensagens com seus 
pacientes (resultados de exames, por exemplo). Em uma ação inocente escon-
dem-se vários riscos, que vão do uso coletivo do aparelho (se ele for da clínica, 
por exemplo, e for utilizado por outros profissionais) ao roubo do mesmo. Isso 
sem falar em golpes e contas sendo invadidas em aplicativos de mensagens.
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Privacidade de acordo com o regime jurídico brasileiro
A LGPD não é a primeira lei que trata da privacidade: o sigilo das informações 
do titular dos dados pessoais é considerado um direito fundamental, tratado 
no artigo 5º da Constituição Federal (incisos X e XII), no Código de Defesa do 
Consumidor – CDC (artigo 43) e no Marco Civil da Internet – MCI (artigo 3, 
inciso II e III). 

ATENÇÃO!
A lei não envolve só proteção de dados digitais: documentos 

físicos também são dados a ser protegidos.
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2. O que diz a LGPD?
Conforme o art. 5º resume, a LGPD consiste em controlar o ciclo de 

vida dos dados, o que envolve:

Coleta

Processamento

Análise

Compartilhamento

Armazenamento
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A LGPD tem como ponto fundamental os dados pessoais. A lei classifica como 
dados pessoais todo e qualquer dado que possa tornar uma pessoa identificável e 
que lhe seja diretamente relacionado. Podemos pensar em dois grupos de dados:

Dados comuns:
• Nome
• Endereço
• IP do computador
• Estado civil
• Placa do automóvel
• Idade
• E-mail
• CPF, RG etc. (documentação)
• Telefone etc.

Dados sensíveis:
• Origem racial ou étnica
• Convicção religiosa
• Opinião política
• Filiação a organizações (de caráter religioso, político, filosófico etc.)
• Dados referentes à saúde
• Dado genético e biométrico

Dados sensíveis relacionados à saúde são frequentemente utilizados em pesquisas e de-
vem ser anonimizados para que não se identifique quem é a pessoa a quem pertencem.
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Tratamento de dados pessoais sensíveis para prestação de 
serviços de saúde
De acordo com a LGPD, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente po-
derá ocorrer com consentimento que evidencie uma manifestação livre, infor-
mada e inequívoca, e destacado para finalidades específicas do titular ou seu 
responsável legal.

Três conceitos importantes: ameaças, 
vulnerabilidades e riscos

Importante!
Lei 13.853 de 2019 §5º: 

“É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados 
de saúde para prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim 
como na contratação e exclusão de beneficiários.

Isso é importante na Pediatria!

Legítimo interesse: sem o consentimento do titular, dados 
pessoais só poderão ser tratados quando for indispensável 
e estiver dentro das hipóteses taxativamente previstas no 
art. 11: “tutela da saúde exclusivamente, em procedimento 
realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou 
autoridade sanitária”.
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Ameaça: potencial causa de um incidente que pode resultar em prejuízo ao siste-
ma ou à organização;
Vulnerabilidade: falha ou fraqueza que resulta em brecha ou violação da política 
de segurança;
Risco: probabilidade de um agente ameaçador tirar vantagem de uma vulnerabili-
dade e o correspondente impacto nos negócios.

A LGPD trata de avaliar ameaças, reduzir vulnerabilidades e minimizar riscos 
de vazamento de dados pessoais, principalmente aqueles que são considerados 
sensíveis, ou seja, que tenha maior potencial de causar danos ao seu proprietá-
rio pela sua divulgação.
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3. Direitos dos pacientes
e de seus responsáveis legais

Direitos dos pacientes assegurados pela LGPD
Com a entrada em vigor da lei, todo paciente pode solicitar informações sobre 
quais e onde seus dados são armazenados, como e por quem eles são acessados. 
Diante da solicitação dessas informações, há um prazo estabelecido para que o 
titular do dado receba um relatório.

Situações de exceção
• Proteção à saúde
• Tutela da saúde de terceiros
• Garantia contra fraudes 

A lei estabelece o papel de cada envolvido no processo (chamados de agentes):
Titular ou proprietário do dado: pessoa física (PF) a quem se referem os 
dados pessoais;
Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a 
quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que rea-
liza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
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Na área da Saúde, temos:

Titular ou proprietário dos dados:
Paciente

Controlador: 
Serviço de saúde

Operador:
Call center, recepção, enfermagem, médicos

Encarregado da proteção de dados: 
Colaborador que assume a responsabilidade pela 
adequação e conformidade à lei

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD):
Novo órgão ligado à Casa Civil

Encarregado da Proteção de Dados (DPO): pessoa natural, indicada pelo 
controlador, que atua como canal de comunicação entre o controlador, os 
titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (a lei bra-
sileira ainda não determinou em que situações esse ente será obrigatório);
Autoridade Nacional de Proteção de Dados: órgão responsável por fiscali-
zar o cumprimento da LGPD, alterar procedimentos, criar e gerenciar canais 
de atendimento, aplicar sanções e manter contato com órgãos internacionais 
da mesma natureza.
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Direitos assegurados aos titulares dos dados pela 
legislação:
Com a entrada em vigor da lei, todo paciente pode solicitar informações sobre 
quais e onde seus dados são armazenados, como e por quem eles são acessados. 
Diante da solicitação dessas informações, há um prazo estabelecido para que o 
titular do dado receba um relatório. Além disso, o titular dos dados (paciente ou 
seu responsável legal) pode: 

• Ter acesso aos dados;
• Pedir correção de dados;
• Anonimização de dados que desejar;
• Bloquear informações;
• Exigir a eliminação de dados;
• Fazer a portabilidade de dados (por exemplo, transferir todos os 
dados para um novo plano de saúde);
• Revogar consentimentos e autorizações para uso de seus dados;
• Ter clareza sobre a necessidade dos dados solicitados.

Quem não se preocupou ou iniciou sua adequação até agora já 
está atrasado.
A área médica é alvo de ações indenizatórias no mundo inteiro, já que lida com dados 
sensíveis que podem expor o paciente a humilhações, constrangimentos e diferenciações.

No Brasil, as penalidades podem chegar a 50 milhões de reais, a depender do momento e 
da exposição gerada pelo vazamento de dados. As multas começam a ser aplicadas a partir 
de agosto de 2021.
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Prontuários eletrônicos e sistemas de agendamento:
O registro clínico é o principal ativo que os serviços de saúde devem proteger em 
nome da LGPD, independentemente da forma como são registrados – se em fichas 
de papel ou em prontuários eletrônicos – pois, na visão da lei, os dados de saúde 
estão entre os mais críticos. 
O prontuário eletrônico oferece muitas vantagens sobre os registros físicos, inclu-
sive quando for preciso comprovar os cuidados com os dados que são manipula-
dos. Mas é preciso averiguar se o prontuário cumpre os aspectos de controle que 
devem ser observados nos prontuários eletrônicos para atender à LGPD:

Registro para auditoria: já previsto no Código de Ética Médica. O sistema 
precisa registrar toda a manipulação (quem criou, quem e quando acessou);

4. Agendamentos
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Integridade e autoria: o sistema precisa identificar se a informação não foi 
adulterada;
Autenticação: o sistema precisa identificar quem faz login; 
Sigilo: o sistema deve garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso 
ao armazenamento e às comunicações dos dados; 
Certificado digital: o sistema deve permitir a assinatura digital, para que não 
seja necessário imprimir e assinar os documentos (o que aumenta o potencial 
de vazamento);
Impressão de documentos e entrega: o sistema deve ter mecanismos para 
identificar a impressão do documento, já que, a partir daí, perde-se a rastre-
abilidade eletrônica (isso ocorre, por exemplo, quando o paciente requisita a 
cópia do prontuário ou de uma parte dele). De acordo com a LGPD, toda a 
manipulação de dados precisa ser registrada.
Exportação de documentos: o sistema deve ser capaz de registrar os 
compartilhamentos (quando se envia documentação para outro médico, 
ou para um hospital, por exemplo), para que se consiga arrolar as partes 
em alguma necessidade, ou seja, diante de alguma ação: responsabilidade 
solidária). Se uma informação de um paciente aparece na internet e ela 
foi colhida dentro da clínica, será preciso provar que outras entidades 
tinham essa informação e que esse vazamento poderia ter acontecido por 
outros meios, por outras instituições.
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Alguns desses sistemas ficam instalados fisicamente, no servidor do consultório 
ou clínica. Outros são remotos, ou seja, ficam na nuvem. Nos dois casos é preciso 
cuidar da segurança dos dados dos pacientes.
O contrato com a empresa que fornece o sistema (de agendamento e prontuário) 
deve estabelecer os cuidados e as responsabilidades sobre os dados dos pacientes, 
já que a LGPD fala em responsabilidade solidária, ou seja, a pessoa afetada pelo 
vazamento de seus dados pode tanto pedir a reparação para a clínica quanto para 
a empresa contratada. Além disso, no caso de uma ação, se a clínica verificar que a 
falha foi do prestador de serviços, pode entrar com uma ação de regresso.
Vale lembrar que a LGPD estabelece que o titular dos dados (no caso, o paciente) 
pode, a qualquer momento, solicitar sua revisão, alteração ou bloqueio. 
A própria lei estabelece que, se o titular dos dados tiver algum questionamento, a 
primeira coisa que ele deve fazer é entrar em contato com seu ponto de interes-
se, ou seja, o consultório, a clínica, o laboratório ou o hospital: se foi ali que ele 
compartilhou os dados, é ali que ele deve reclamar. Isso significa que os serviços 
de saúde precisam ter estrutura para recepcionar as demandas dos titulares. Se o 
paciente não conseguir o que deseja na conversa com a clínica, poderá recorrer à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos órgãos de proteção do 
consumidor (como o Procon). Isso reforça a necessidade de treinamento da equi-
pe, que precisa estar minimamente preparada para acolher esse tipo de demanda 
e encaminhar a quem possa atender à solicitação, já que existem prazos para res-
ponder ao titular dos dados.
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Atenção!
• Diversos prontuários eletrônicos oferecem versões mobile (para aces-
so em smartphones e tablets). Fique atento à questão da sincronização 
de contas e backups;
• O recebimento de imagens em aplicativos de mensagens requer uma 
área segura, isso inclui aquelas imagens que pediatras recebem por apli-
cativos de mensagens;
• Cuidado com o compartilhamento de informações sobre casos com 
vistas a obter uma segunda opinião: os dados precisam ser anonimiza-
dos e o paciente deve ser informado e consentir;
• Contratos de manutenção de equipamentos e de sistemas devem pre-
ver a confidencialidade, e a equipe deve ser orientada a não exibir dados 
que identifiquem os pacientes;
• O descarte de smartphones, notebooks e computadores deve ser cui-
dadoso: todos os dados devem ter sido apagados;
• O dado biométrico é o dado sensível mais crítico perante a lei. Assim, 
por exemplo, os prédios que hoje só permitem acesso por biometria de-
vem avaliar se o custo da segurança desses dados compensa a manuten-
ção do sistema.
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5. LGPD e a Telemedicina
Quando pensamos na Telemedicina, é preciso considerar que essa nova forma de 
prestar assistência clínica requer, além de conhecimentos específicos (é um pouco 
diferente de prestar atendimento presencial), cuidado redobrado com a segurança 
dos dados. Assim, para estar em conformidade com a LGPD ao prestar atendimen-
to virtual, é preciso considerar:
Quanto à ferramenta (o ambiente virtual):

• Capacidade de realizar registros de forma segura;
• Possibilidade de realizar a gravação do atendimento (e a segurança do local 
de armazenamento de tais gravações);
• Obtenção de consentimento do paciente;
• Cuidado com telas compartilhadas.

Quanto ao ambiente (local de onde se presta o atendimento):
• Confidencialidade (é preciso que se escolha um local apropriado, sem cir-
culação de pessoas).
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6. LGPD e os 
colaboradores

Uma das funções do setor de RH é reunir, gerar e guardar documentos (de cola-
boradores e de terceirizados, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, isso sem 
falar das equipes de limpeza, conservação, segurança e TI). Essa documentação 
reúne dados pessoais e dados sensíveis, como informações médicas, que precisam 
ser armazenadas por até 20 anos. 
Então, desde a busca de candidatos até a rescisão contratual deve ser estabelecido 
um processo que garanta a confidencialidade e a proteção dos dados. Aliás, se um 
profissional não for contratado, seu currículo só pode ser mantido em arquivo 
mediante autorização do candidato.
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Por onde começar?
Diagnóstico:

• Quais são os dados legalmente necessários?
• Quais são os dados imprescindíveis?
• Como devem ser protegidos?
• Como e quando esses dados podem ser descartados?
• Quais dados devem ser mantidos e por quanto tempo?
• Quais dados que, independentemente de dever, quero manter?
• Quem estará autorizado a manuseá-los?

Depois do diagnóstico, é importante:
• Elaboração e revisão de documentos contra-
tuais de cada colaborador e dos terceirizados;
• Realização de treinamentos e instituição de 
uma cultura de proteção de dados em toda a 
organização.
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Atenção!
• Dados e documentos que não tenham manutenção determinada pela 
legislação devem ser eliminados após a demissão. 

• A guarda dos dados é uma responsabilidade para todos aqueles que têm acesso ou uso.

Cuidados e responsabilidades da equipe de atendimento:
Serviços de apoio médico: 

• Coletar consentimentos (de médicos, de pacientes ou de responsáveis) sem-
pre que necessário;
• Cuidar de informações que contenham dados pessoais e sensíveis.

Atendimento médico:
• Não emprestar credenciais para acesso a prontuários (onde estão armaze-
nados dados sensíveis);
• Utilizar senhas fortes e seguras;
• Não salvar informações localmente ou em meios que não sejam controlados 
pela instituição (como é o caso de pendrives);
• Não compartilhar informações confidenciais por aplicativos de mensagens 
instantâneas, redes sociais, e-mail particular ou qualquer outro em que não 
exista controle da instituição;
• Aderir às políticas de privacidade e tomar todas as cautelas necessárias no 
manuseio de dados sensíveis;
• Não conversar em locais públicos mencionando dados sensíveis de pacientes.
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Adequação de consultórios e pequenas clínicas à LGPD
A chegada da LGPD criou um momento importante para rever estratégias e polí-
ticas de coleta e armazenamento de dados. Afinal, quem ainda trabalha com pron-
tuário de papel sofrerá um impacto ainda maior que os serviços de saúde que 
trabalham com prontuário informatizado. Isso é fácil de entender: dados registra-
dos em papel estão desprotegidos e podem ser danificados e vazados com gran-
de facilidade. A boa notícia é que já existem mecanismos de gestão eletrônica de 
documentos que ajudam a trabalhar com maior segurança, transformando esses 
documentos físicos em documentos digitais.
Quem já trabalha com prontuário eletrônico terá menos trabalho para fazer as 
adequações necessárias com funcionários e médicos, garantindo assim a seguran-

ça de dados dos pacientes.
A lei determina que todas as empresas precisam ter publicado em seus 
sites quem é o encarregado pelos dados. Isso é tácito. A partir da san-
ção da lei, não ter esse nome publicado na internet representa uma 
irregularidade.
Quando se pensa na adequação de um consultório ou de uma pequena 
clínica à LGPD, é preciso pensar em como as informações de pacientes 
são acessadas e, a partir daí, desenvolver um checklist para a adequação.

7. Adequando seu 
serviço de saúde

23



Adequação de clínicas e hospitais à LGPD
Serviços médicos de médio e grande porte, em sua maioria, utilizam sistemas in-
formatizados de gestão de agenda e de prontuário. Então, a adaptação deveria ser 
mais simples. Por que deveria?
A complexidade dos serviços e a multiplicidade de setores e profissionais também 
tornam o cuidado com a proteção de dados mais complexo. Isso envolve, em uma 
clínica ou hospital de maior porte, além da atuação na área assistencial, o trabalho 
de outros setores, que também devem participar da adequação à LGPD. São eles:

Jurídico

Tecnologia e 
Segurança da 

Informação

Recursos 
Humanos

Gestão de 
fornecedores/

contratos

Auditoria interna 
e gestão de risco

Serviço de apoio 
médico
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Análise do ambiente atual
Para identificar a quais riscos a clínica ou o hospital está exposto, uma 
boa medida é questionar-se sobre o que ocorreu no último ano:

• Danos financeiros por ataques cibernéticos, ação de vírus ou atos 
de espionagem?
• Danos à imagem por vazamento de dados sensíveis de pacientes?
• Danos à operação por perda de acesso a sistemas, serviços e/ou 
bancos de dados?
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Tomada de decisão com base na análise de 
risco do negócio

Fazer internamente:

Desenvolvimento de software e 
implementação de TI interna

Contratação do software e 
implementação de TI interna

Controles gratuitos e implantação 
de TI interna

Contratar consultoria:

Capacitação de colaboradores 
internos

Usar software já existente e 
implementação/consultoria

Contratação do software e 
implementação da LGPD
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Fases da adequação

Mapeamento Adaptação Garantia Criação

Mapeamento: 
Consiste na identificação e categorização de todos os dados pessoais que podem 
ser armazenados em mais de um setor, na área administrativa e na área assisten-
cial. O mapeamento precisa contemplar a seguinte avaliação:

 Os dados são pessoais?
 Como foram coletados?
 Onde estão armazenados?
 São compartilhados?
 Quem tem acesso?
 Quem utiliza os dados?
 Como são tratados?
 Por quanto tempo os dados são mantidos?
 Onde os dados são processados?
 Quais são os riscos e como minimizá-los?
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Adaptação:
É a fase na qual serão estabelecidas as novas rotinas a partir dos sistemas e proces-
sos já existentes para implementar as melhorias e adequações.

Garantia:
Por meio de testes de segurança da informação. Nesta etapa, serão identificados 
riscos, que poderão ser mitigados, com ações como:

 Decidir não coletar determinados tipos de dados;
 Reduzir o escopo do processamento e/ou os períodos de retenção de da-

dos, quando possível;
 Tomar medidas adicionais de segurança tecnológica (a partir da avaliação 

das proteções existentes);
 Fazer alterações nas políticas de privacidade, se necessário;
 Anonimizar ou pseudonimizar os dados sempre que possível.
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Criação:
De sistemas e documentos necessários à adequação do serviço à LGPD, como:

 Política de Segurança da Informação: descreve as regras de segurança e 
define o processo de coleta, armazenamento, acesso e responsabilidade sobre 
os dados.

 Termo de Confidencialidade (médicos e colaboradores): trabalho reali-
zado junto com o RH, pois deve ser assinado por todos. Descreve a Política 
de Segurança da Informação. 

 Política de Privacidade e Termo de Esclarecimento: documentos que 
precisam ser publicados no site institucional, para tornar público o compro-
misso do serviço com a segurança de dados.

 Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD): previsto no artigo 
5º, inciso XVII, da LGPD. É a documentação do controlador, que abarca a 
descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar 
riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, assim como medidas, 
salvaguardas e mecanismos de mitigação dos riscos. Muito importante, pois 
a partir dele é possível atuar para melhorar a segurança da informação e da 
forma de utilização de informações que impactam na privacidade de dados. 
Outro ponto fundamental é que tê-lo aumenta a probabilidade de multas e 
sanções da Autoridade Nacional da Proteção de Dados (ANPD).
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Como criar o Relatório de Impacto da Proteção 
de Dados (RIPD)
O RIPD deve ser criado a partir das boas práticas de gestão de riscos (ISO 
3100). Assim, é preciso realizar a avaliação dos riscos, o que requer:

• Identificar a necessidade;
• Descrever o fluxo de informações;
• Descrever a natureza, o escopo, o contexto e os propósitos do processamento;
• Identificar soluções para reduzir ou eliminar esses riscos;
• Integrar soluções de proteção de dados no projeto.
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8. Dicas finais

1. Como é dimensionada a multa em caso de vazamento de dados?
Em caso de uma ação indenizatória por vazamento de dados, o julgador analisará 
vários aspectos, como a extensão do dano, o tipo de dano e o tamanho da clínica, 
para quantificar a indenização.
Se a clínica tiver implantado um programa preventivo, se ela tomou ações nesse 
sentido, tudo isso é levado em consideração na aplicação da penalidade.
É importante fazer um dossiê após a implementação para que, diante de uma de-
manda jurídica, seja possível comprovar todo o processo que foi efetuado (treina-
mentos, processos internos, controles...).

2. Como são as penalidades?
Existe uma multa (a empresa pode ser multada pelo descumprimento da lei) e a 
possibilidade de uma ação indenizatória pela pessoa que foi afetada pelo vazamen-
to de dados. A documentação (dossiê) poderá ser usada nos dois casos: tanto para 
recorrer da multa quanto na defesa em uma demanda judicial.
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3. Como fica a questão do nome social diante da LGPD?
A legislação brasileira assegura que todas as pessoas têm o direito ao uso do nome 
pelo qual deseja ser identificado (nome social). Caberá à clínica entender a rele-
vância de registrar e manter esse dado.

4. Como deve ser feita a eliminação de dados?
Não há uma regra estabelecida, mas existem várias dicas no mercado sobre como 
fazer essa eliminação, sejam dados no papel, sejam dados eletrônicos.

5. Envio de e-mail marketing:
Fundamental ter o consentimento da pessoa quanto ao envio, além da opção de 
descadastramento.

6. Assinatura digital na interface com operadoras de planos de saúde:
Não é necessário, para o cumprimento da LGPD, ter a assinatura digital do funcio-
nário, embora haja discussões sobre a implementação integral da TISS digitalmen-
te – espera-se que seja feito no âmbito de pessoas jurídicas. 
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7. Uso do WhatsApp para agendamento de consultas:
A princípio, nele não são colocadas informações sensíveis, então é possível utilizá-
-lo desde que a equipe seja efetivamente treinada. Pensemos na seguinte situação: 
o paciente envia uma mensagem na qual se identifica e fala sobre um problema de 
saúde que está apresentando e solicita agendamento de consulta. Embora não seja 
a clínica que esteja expondo os dados sensíveis do paciente, e sim ele mesmo, esses 
dados devem ser deletados assim que o agendamento for concluído – no final do 
dia, por exemplo. Isso é um processo, um procedimento que precisa ser estabeleci-
do e requer treinamento da equipe. 

8. Solicitações de suporte para resolver problemas em sistema de 
agendamento ou de suporte:
Tome cuidado para que dados de pacientes não sejam expostos, seja ao suporte da 
própria equipe da clínica, seja a um terceiro contratado (mesmo existindo contrato 
de confidencialidade). Telas com esses dados devem ser fechadas ou anonimiza-
das. um terceiro contratado (mesmo existindo contrato de confidencialidade).

9. Existem softwares para 
adequação à LGPD?
Não existe um sistema para a LGPD, mas 
há programas que ajudam a fazer a ade-
quação e a aderência à norma.
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10. Quais custos terei em meu consultório para me 
adequar à LGPD?
Há custos relativos à segurança e outros relacionados ao cumprimento de exigên-
cias quanto à divulgação, como é o caso da montagem e/ou atualização do site do 
serviço, onde deverão figurar a Política de Segurança de Dados e o nome do En-
carregado da Proteção de Dados (DPO). 
Sobre os custos com sistemas, temos licenças, por usuário, para:

• Criptografia de dados do notebook e/ou desktop
• Antivírus / antispam / cofre de senhas
• ERP administrativo / prontuário eletrônico
• Endpoint Security Hardware / SO / Backup
• Filtro de conteúdo internet / sites / produtividade

Além de treinamentos, informativos, cursos e tutoriais. 
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