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OS IMPACTOS DA LGPD NA AÉREA DA SAÚDE 

 

Quando falamos na necessidade de tratamento de dados, conforme as 

determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018) 

“LGPD”, publicada em 14 de agosto de 2018, com início de vigência previsto 

para 2021, muitos pensam que as áreas da Tecnologia da Informação, E-

commerce e Telecom estarão entre aquelas que terão um trabalho mais 

árduo e em grande volume para a adequação aos preceitos da Lei e para a 

implementação de um programa de Governança em Proteção de Dados, 

porém, será outra área/segmento que terá um enorme desafio pela frente.  

 

Estamos falando dos profissionais de saúde, das clínicas médicas, 

odontológicas, centro de diagnósticos, laboratórios, planos de saúde, 

hospitais, dentre outras pessoas físicas e jurídicas que atuam direta ou 

indiretamente nesse segmento, como por exemplo, uma empresa que 

produz válvulas do coração (medical devices) para cirurgias, necessitando 

de dados pessoais para a fabricação dos modelos/protótipos, conforme 

avaliações prévias apontadas pelos exames do paciente.  

 

Os profissionais e as empresas atuantes na área da saúde tem o tempo todo 

a necessidade de coletar dados pessoais sensíveis, ou seja, aqueles dados 

que, por conta de suas características intrínsecas, podem provocar 

situações discriminatórias em face de seu titular, razão pela qual mereceram 

uma maior atenção e proteção da Lei. 

 

Dentre os dados categorizados como sensíveis, temos aqueles relacionados 

à saúde do indivíduo e, eventual coleta, utilização, compartilhamento ou 

divulgação destes dados sem o devido resguardo legal e sem técnicas 

eficazes de segurança de armazenamento, pode levar a prática de atos 

discriminatórios.  

 

Um exemplo seria a exclusão de uma pessoa em um processo seletivo de 

emprego, porque o gestor da vaga oferecida tomou conhecimento de que o 

mesmo era portador de HIV, Hanseníase ou qualquer outra doença 

contagiosa, provocando uma eliminação precoce e injusta do processo 

seletivo, ou até mesma uma demissão de um empregado por conta da 

existência de algum problema de saúde físico ou psíquico. 
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Nesse aspecto, importante atentar-se que é o artigo 11º da LGPD que 

dispõe sobre as hipóteses em que se permite o tratamento de dados 

sensíveis, apontando na alínea „f‟ que estes podem ser tratados para a 

“tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 

profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária”1, 

sem apresentar uma melhor definição de quais pessoas ou empresas se 

enquadrariam neste ramo de atuação, o que por certo nos obrigará a 

aguardar uma regulamentação complementar nesse sentido ou realizar uma 

pesquisa em normativos já existentes, havendo a possibilidade de grande 

discussão acerca do tema.   

 

Como forma de evitar situações discriminatórias, os dados coletados pelos 

profissionais da saúde devem ser tratados com muito cuidado e, por isso é 

importante garantir que as informações dos pacientes não sejam utilizadas e 

compartilhadas para outras finalidades senão aquelas para as quais foram 

fornecidas, amparadas por uma base legal apropriada, observando-se as 

autorizações para tanto, previstas no artigo 7º, da LGPD. 

 

Para o tratamento de dados relativos à saúde, o responsável pela coleta 

deve sempre buscar a base legal para a finalidade específica, atendendo-se 

ao devido enquadramento do caso concreto nas hipóteses do artigo 7º da 

LGPD, além da estrita observância aos princípios desta Lei, como: 

Finalidade; Necessidade; Transparência; Qualidade dos dados; Adequação; 

Livre Acesso; Segurança; Prevenção; Não discriminação; Responsabilização 

e Prestação de Contas.  

 

Diante do caráter sensível dos dados relacionados à saúde, as empresas e 

profissionais que atuam nessa área devem adotar as melhores práticas para 

o tratamento adequado, até porque, para atender um propósito legítimo, 

quem atua neste segmento precisa compartilhar tais dados com terceiros. 

 

Por exemplo, o médico, os laboratórios de exames e centros de diagnósticos 

compartilham entre si dados pessoais de saúde para alcançar os resultados 

necessários para o correto tratamento de uma determinada patologia.  

 

                                                             
1 “Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

(...) 

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:  

(...) 

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou 

autoridade sanitária; ou (...) 
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Assim, importantíssimo levar ao conhecimento dos pacientes, no momento 

da coleta, informações claras sobre quem mais terá acesso aos dados que 

estão sendo solicitados.  

 

Recomenda-se também a utilização de sistemas informatizados seguros, 

que possam codificar mensagens trocadas envolvendo dados de saúde, 

bem como adoção de medidas de anonimização de dados.  

 

Também merece um destaque especial para estes profissionais, a cautelosa 

utilização de aplicativos como o Whatsapp, hoje em dia muito utilizado por 

prestadores de serviços desta área, garantindo ao titular dos dados que este 

canal de comunicação é seguro, resguardando o acesso restrito à proteção 

de dados, sob pena de responder por eventuais danos provocados em 

decorrência de falhas em seu devido tratamento. 

 

Nesse aspecto, vale lembrar que, no caso do WhatsApp, este aplicativo 

possui criptografia de ponta a ponta, sendo considerado um dos meios mais 

seguros de manutenção da privacidade e, não é por ser um canal de 

comunicação "informal" que ele não pode prover uma troca de informações 

segura com o titular, devendo, contudo, tomar todas as medidas preventivas 

para evitar a divulgação de dados de forma contrária aos ditames da LGPD. 

 

Para aqueles que utilizam aplicativos de mensagens para a prestação de 

serviços de saúde, muito importante a implementação de medidas de 

controle e monitoramento sobre as informações recebidas e repassadas por 

este meio, pois muitas vezes a comunicação com o paciente é realizada por 

colaboradores que trabalham para o profissional de saúde ou por um ou 

mais Departamentos, em se tratando de empresas. 

 

Assim, no caso de empresas ou profissionais autônomos que venham a 

receber informações de saúde de paciente através de seus empregados, é 

recomendado estabelecer uma política de conduta aplicável aos atos destes 

colaboradores.    

 

No caso de incidentes, vazamentos de dados ou utilização inadequada dos 

dados de saúde, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a qual terá a 

incumbência de fiscalizar o cumprimento da Lei, deverá ser imediatamente 

comunicada, a fim de viabilizar, no menor tempo possível, a não ocorrência 

de danos aos pacientes ou a mitigação de eventuais prejuízos.  
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A rápida comunicação à autoridade competente servirá para evitar as 

aplicações das sanções previstas no artigo 52 da LGPD, que vai desde uma 

advertência até a imposição de multas bem onerosas e suspensão/proibição 

do exercício de tratamento de dados pessoais, ou quando não possível 

evitar, receber uma penalidade mais branda, conforme os critérios para a 

fixação indicados no parágrafo 1º, incisos I a XI do mencionado artigo.  
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