


SUMÁRIO
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD (13.709/2018)     5

Objetivo      5

Qual impacto da LGPD no dia a dia?     5

O que são Meios Físicos e Digitais?      5

Como identifico a “Pessoa Natural” ?      5

Quem é Pessoa Física de Direito Público ou Privado?      6

Quem é Titular de Dados Pessoais?      6

O que são Dados Pessoais?      6

O que são Dados Pessoais Sensíveis?      6

A LGPD se aplica apenas aos dados  coletados na internet?      6

O que são dados coletados off-line e on-line?     7

Quais os fundamentos da LGPD?     7

O que é “Tratamento de Dados”?     7

Existe alguma hipótese de tratamento de dados que não se aplica à LGPD?     8

Quais são os “Agentes de Tratamento”?     8

Qual definição de Controlador?     8

Qual definição de Operador?     9

Existe Suboperador na LGPD?     9

O Colaborador é o mesmo que Operador?     9

Qual definição de Encarregado?      9

Como entro em contato com o Encarregado?     9

Aviso de Privacidade é a mesma coisa que Política de Privacidade?     9

O que é GDPR?     10

Como pode ser realizado o tratamento dos dados pessoais e/ou sensíveis?     10

Existe alguma distinção entre o consentimento para o tratamento de dados pessoais e para 

tratamento de dados pessoais sensíveis     11

No caso de crianças e adolescentes, como ocorre o tratamento de dados pessoais e/ou sensíveis?     11

Como identificar as crianças e adolescentes?     11

Quais são os princípios da LGPD?     12

Quem pode ser responsabilizado no caso de existir alguma irregularidade no tratamento dos dados?     12

Constatando a irregularidade, serão impostas penalidades?     12

Qual tipo de penalidade pode ocorrer?      13

A LGPD se aplica apenas às empresas? E no caso do Poder Público?     13

Quais as Hipóteses de Tratamento ou Bases Legais que dispensam o Consentimento do Titular dos 

Dados Pessoais?     14



SUMÁRIO
Quem fiscaliza o cumprimento da LGPD?     13

Existe alguma hipótese que dispensa o consentimento para o tratamento de dados pessoais e/ou dados 

pessoais sensíveis para crianças e adolescentes?     14

O Consentimento pode ser revogado?     14

E se ocorrer a Mudança de Finalidade? O que fazer?     14

Quais são dos Direitos dos Titulares?     14

Em qual(is) situação(es) não poderá haver eliminação dos dados, mesmo com o consentimento 

do titular?     15

O que são dados anônimos?     15

Quais formas de transformar um dado por um dado anônimo?     15

Qual importância de se ter um dado anônimo?     15

O que é um Banco de Dados na LGPD?     15

Os direitos do titular de dados pessoais somente são observados na LGPD?     16

No caso de Pessoas Jurídicas, é necessário adequar o tratamento destes dados na nossa base de clientes 

Unimed?     16

É permitido o compartilhamento de dados pessoais?    16

É permitido o compartilhamento de dados pessoais sensíveis?    16

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS E DE SAÚDE    17

Por que a área de saúde deve se preocupar?     17

O que são dados de Saúde?     17

Em quais situações podem se encaixar no contexto de dados pessoais voltados para a 

área de saúde?      17

Em quais momentos a área de saúde utiliza dados pessoais?     17

Como funciona o consentimento de dados de pacientes?      18

E o tratamento de dados de saúde dos colaboradores, como fica?     18

Existe alguma regra para o tratamento de dados de saúde de crianças e adolescentes?      18

O setor de saúde já possui normas de proteção de dados?    19

A LGPD permite o compartilhamento de dados sensíveis de saúde com terceiros?     20

Incidente de segurança com dados pessoais     21

Mas e se houver um incidente?     21

Em qual situação e o que comunicar ao titular de dados?     21

Para estar em conformidade, quais aspectos são relevantes?     21

Como reportar um incidente? 23

Referências 24



FAQ
5

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD 
(13.709/2018)

Objetivo

Regular o tratamento dos dados pessoais e/ou sensíveis, dispostos em meios físicos (papéis impressos, 

escritos, etc.) ou em meio digitais (softwares, aplicativos, banco de dados, planilhas eletrônicas, etc.), por 

pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado.

O que são Meios Físicos e Digitais?

Documentos em papel com dados pessoais são considerados meios físicos, exemplo: agenda, papel 

impresso, escrito, etc. Já os meios digitais se referem a qualquer meio de comunicação que transmita 

digitalmente a mensagem com dados. Podem ser considerado meios digitais: Internet, Celular, TV 

(HDTV), Jogos Eletrônicos, Painéis Digitais, E-book, Sistema, Digitalização, Arquivos etc.

Como identifico a “Pessoa Natural”?  

De acordo com o artigo 2º do Código Civil , é o sujeito provido de direitos e obrigações a partir de seu 

nascimento com vida. Por exemplo, você é uma pessoa natural.

Qual impacto da LGPD no dia a dia?

A LGPD tem por objetivo proteger os direitos 

fundamentais relacionados às informações do 

titular, ou seja, você. Tem impacto no seu ambiente 

de trabalho, no relacionamento com seus colegas, 

prestadores, clientes, fornecedores, etc. Assim, essa 

série de novos direitos vem assegurar maior 

transparência quanto ao tratamento dos dados e 

confere ao titular a determinação e controle quanto 

ao uso de seus dados, observadas as suas bases 

legais.

O Ralutit ed Sodad é dono dos dados ao lado. Por 

ser humano, é capaz de reconhecer e se 

reconhecer. Somente as pessoas físicas são 

objeto da proteção legal. 

Para o reconhecimento da legitimidade de uma 

pessoa física à proteção da LGPD, é necessário 

determinar se os dados tratados permitem sua 

identificação, direta ou indireta. Caso contrário, o 

fato não estará submetido ao regime da lei.

Dados

Ralutit ed Sodad

000.000.000-00

Titular de Dados

Cpf

Identidade

Endereço
Rua Digital, 101 Bairro 

Modernidade, Cidade Bit/IO



Quem é Pessoa Física de Direito Público ou Privado?

É a organização, sociedade, instituição ou empresa, por exemplo, constituída por uma ou mais pessoas 
físicas, Pessoa Jurídica pode ser governos, empresas ou organizações, com seus respectivos direitos e 
deveres.

Quem é Titular de Dados Pessoais?

A Pessoa Natural ou Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, ou seja, é a quem pertencem os dados 
pessoais e/ou sensíveis. Por exemplo, você é um titular de dados, por ser uma pessoa natural e com 
direitos e obrigações.

O que são Dados Pessoais?

São informações que identificam ou possam identificar o titular de dados pessoais. Algumas categorias de 
dados protegidos pela LGPD:

O que são Dados Pessoais Sensíveis?

São aqueles que podem levar o titular a sofrer algum tipo de ameaça, preconceito ou constrangimento. Por 
exemplo: orientação sexual, credo religioso, filiação partidária, etnia, dados biométricos e informações de 
saúde. Tem uma proteção especial na LGPD.

A LGPD se aplica apenas aos dados coletados na internet?

Não. É aplicável a qualquer operação de tratamento de dados pessoais que tenham sido coletados dentro 
do território brasileiro ou que tenham como objetivo oferecer bens ou serviços a pessoas localizadas no 
Brasil, independentemente desses dados pessoais terem sido coletados off-line ou on-line, em meios 
físicos ou digitais.

O que são dados coletados off-line e on-line?

Os dados coletados off-line são obtidos sem a utilização de ferramentas informatizadas, como, por exemplo, 
a lista de presença em eventos. Já os dados coletados on-line são os que utilizam ferramentas 
informatizadas e/ou automatizadas para serem obtidos, como, por exemplo, a plataforma para cadastro de 
candidatos a vagas de emprego.
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Dados de Identificação, como seu nome e um 
documento de identidade;

Dados de Contato, como seu telefone, endereço ou 
e-mail;

Dados Profissionais, como seu local de trabalho ou sua 
qualificação;

Dados Comportamentais, como histórico de navegação 
on-line ou preferências e de consumo;

Dados Geoeconômicos, como geolocalização, 
nacionalidade, rendimentos;

Dados Indiretos, tais como placa de seu automóvel ou 
endereço de IP de seu computador.
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Quais os fundamentos da LGPD?  

As razões pelas quais a LGPD foi instituída referem-se aos direitos fundamentais:

O que é “Tratamento de Dados”?  

Inclui qualquer tipo de manipulação realizada com informações pessoais, como;

Acesso - ato de ingressar, transitar, conhecer ou consultar a informação, bem como possibilidade de usar os 

ativos de informação de um órgão ou entidade, observada eventual restrição que se aplique;

Armazenamento - ação ou resultado de manter ou conservar em repositório um dado;

Arquivamento - ato ou efeito de manter registrado um dado em qualquer das fases do ciclo da informação, 

compreendendo os arquivos corrente, intermediário e permanente, ainda que tal informação já tenha 

perdido a validade ou esgotado a sua vigência;

Avaliação - analisar o dado com o objetivo de produzir informação;

Classificação - maneira de ordenar os dados conforme algum critério estabelecido;

Coleta - recolhimento de dados com finalidade específica;

Comunicação - transmitir informações pertinentes a políticas de ação sobre os dados;

Controle - ação ou poder de regular, determinar ou monitorar as ações sobre o dado;

Difusão - ato ou efeito de divulgação, propagação, multiplicação dos dados;

Distribuição - ato ou efeito de dispor de dados de acordo com algum critério estabelecido;

Eliminação - ato ou efeito de excluir ou destruir dado do repositório;

Extração - ato de copiar ou retirar dados do repositório em que se encontrava;

Modificação - ato ou efeito de alteração do dado;

Processamento - ato ou efeito de processar dados, visando organizá-los para obtenção de um resultado 

determinado;

Produção - criação de bens e de serviços a partir do tratamento de dados;

Recepção - ato de receber os dados ao final da transmissão;

Reprodução - cópia de dado preexistente obtido por meio de qualquer processo;

Transparência - mudança de dados de uma área de armazenamento para outra, ou para terceiro;

Transmissão - movimentação de dados entre dois pontos, por meio de dispositivos elétricos, eletrônicos, 

telegráficos, telefônicos, radioelétricos, pneumáticos, etc.;

Utilização - ato ou efeito do aproveitamento dos dados.
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O respeito à privacidade;

A autodeterminação informativa; 

A liberdade de expressão, informação, de comunicação e opnião;

E informação; 

De comunicação e de opinião;

A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

A livre iniciativa; 

A livre concorrência e a defesa do consumidor e dos direitos humanos; 

O livre desenvolvimento da personalidade; 

A dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.
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Existe alguma hipótese de tratamento de dados que não se aplica à LGPD?  

Sim. Nos casos em que o tratamento de dados pessoais for feito por uma pessoa física, para fins particulares, 

e não comerciais, por exemplo, coleta de dados pessoais dos integrantes da família para a montagem de uma 

árvore genealógica; para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos; ou pelo Poder Público - no 

caso de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de 

infrações penais.

Qual definição de Controlador?

É o agente responsável por tomar as principais decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e por 

definir a finalidade deste tratamento. Entre essas decisões, incluem-se as instruções fornecidas a operadores 

contratados para a realização de um determinado tratamento de dados pessoais.

Qual definição de Operador?

É o agente responsável por realizar o tratamento de dados em nome do controlador e conforme a finalidade 

por este delimitada. O operador só pode agir no limite das finalidades determinadas pelo controlador.

Existe Suboperador na LGPD?  

A falta do conceito de suboperador na LGPD não impossibilita ou torna ilegal que ele exista ou que tenha 

funções, competências e responsabilidade no ambiente de proteção de dados pessoais brasileiro, 

principalmente, porque pode desempenhar a função de operador em subordinação a outro operador. 

Portando, o suboperador é aquele contratado pelo operador para auxiliá-lo a realizar o tratamento de dados 

pessoais em nome do controlador.
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Quais são os “Agentes de Tratamento”?

São o controlador e o operador de dados pessoais, os quais podem ser pessoas naturais ou jurídicas, de direito 

público ou privado. Ressalta-se que os agentes de tratamento devem ser definidos a partir de seu caráter 

institucional.

Deve ser ressaltado que o agente de tratamento é definido para cada operação de tratamento de dados 

pessoais, portanto, a mesma organização poderá ser controladora e operadora, de acordo com sua atuação em 

diferentes operações de tratamento.

.

FAQ



O Colaborador é o mesmo que Operador?

Não exatamente. O colaborador, que é o funcionário de uma empresa, não necessariamente executa 

tratamento de dado pessoal. Com operador, este sim, executa o tratamento de dados pessoais, de acordo com 

a determinação do controlador.

Qual definição de Encarregado?

É o indivíduo responsável por cuidar das questões referentes à proteção dos dados da organização e de seus 

clientes, garantindo a conformidade de uma organização, pública ou privada, à LGPD. Também pode ser 

conhecido como DPO (Data Protection Officer), conceito presente no Regulamento Europeu (GDPR).

Como entro em contato com o Encarregado?

Aviso de Privacidade é a mesma coisa que Política de Privacidade?

O Aviso de Privacidade é uma comunicação direcionada aos indivíduos externos à organização. Demanda 

um planejamento de titulares de dados pessoais, informando e descrevendo as operações de tratamento de 

dados realizadas pela organização. Alguns chamam também de Política Externa de Privacidade.

 Já a Política de Privacidade define todos os aspectos em torno da privacidade à organização e deve ser 

definido um planejamento adequado à sua comunicação e entendimento pleno do público-alvo, isto é, os 

colaboradores, que estão na linha de frente das atividades de tratamento de dados na execução de suas 

atividades e processos diários. 
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O que é GDPR?

A General Data Protection Regulation 

(GDPR)  é uma Lei europeia que trata da 

proteção de dados pessoais e da livre 

circulação desses dados, tendo 

impulsionado   v a criação da LGPD. As 

empresas e órgãos estatais brasileiros 

que mantenham negócios com os países 

europeus terão a obrigatoriedade de 

garantir que suas políticas de tratamento 

de dados estejam em conformidade com 

a GDPR, sob o risco de penalidades, bem 

como perda de clientela, valor de marca e 

credibilidade no mercado internacional.

Pelo e-mail dpo@unimedmaceio.com.br ou pelo
site https://www.unimed.coop.br/web/maceio/politica-de-privacidade. 
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Como pode ser realizado o tratamento dos dados pessoais e/ou sensíveis?

Conhecido também como Hipóteses de Tratamento ou Bases Legais. O agente de tratamento deve se 

certificar previamente que a finalidade da operação esteja registrada de forma clara e explícita e os 

propósitos, especificados e informados ao titular dos dados.

Consentimento: Trata-se da regra da autonomia da vontade. É a manifestação livre e inequívoca pela qual 

o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. O titular dos 

dados tem liberdade para autorizar, negar ou revogar (reconsiderar) autorização anteriormente concedida 

para tratamento de seus dados pessoais.

Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória do Controlador: É a regra da legalidade ampla e da 

preservação do interesse público sobre o particular. Esse é um autorizador da LGPD que possibilita que a lei 

não entre em conflito com outras legislações ou regulamentos vigentes.

Pela Administração Pública: É o tratamento de dados feito com a finalidade específica da execução de 

política pública formalmente instituída por Lei ou Ato administrativo. O instrumento que fixa a política 

pública que autoriza o tratamento do dado pessoal pode ser desde uma norma formal até um contrato ou 

instrumento congênere. É importante ressaltar que esse tipo de tratamento independe de consentimento 

do titular e deve respeitar as regras previstas pelos artigos 23 a 30 da LGPD.

Realização de Estudos por Órgãos de Pesquisa: Hipótese que dispensa o consentimento do titular do dado. 

Utilização estrita para realização de estudos por órgão de pesquisa público ou privado, desde que seja 

realizada, sempre que possível, a anonimização dos dados.

Execução de Contrato: Hipótese que dispensa novo consentimento do titular, desde que: (a) o tratamento de 

dados em questão seja imprescindível para o devido cumprimento do contrato; e (b) o titular dos dados 

tenha previamente manifestado consentimento, na celebração do contrato. São exemplos de tratamento 

sem previsão expressa: enviar comunicado ou notificação; processar pagamentos, etc.

Exercício Regular de Direitos: Hipótese que dispensa o consentimento do titular do dado. Previsão para 

exercício regular de direito, incluindo contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Trata-se de 

ressalva para esclarecer que a proteção aos dados pessoais não compromete o direito que as partes têm de 

produzir provas umas contra as outras, ainda que estas se refiram a dados pessoais do adversário; ou seja, 

que não cabe oposição ao tratamento de dados pessoais no contexto dos processos judiciais, 

administrativos e arbitrais.

Proteção à Vida: Hipótese que dispensa o consentimento do titular do dado, nos casos de necessidade de 

tutela do bem maior da pessoa natural, a vida, e sua incolumidade, ambos inseridos no conceito de 

dignidade da pessoa humana como fundamento da República.

Tutela à Saúde: Hipótese que dispensa o consentimento do titular do dado, nos casos de estrita necessidade 

de tutela da saúde do titular, de terceiro ou pública. É a única hipótese de tratamento de dado manejado por 

agente exclusivo: profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.

Interesse Legítimo do Controlador ou de Terceiro: Hipótese que dispensa o consentimento do titular do 

dado. É uma previsão geral e subsidiária, mediante prévia e expressa motivação, pelo controlador da 

finalidade e necessidade (legítimo interesse) do tratamento. O legítimo interesse do controlador, somente 

poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de 

situações concretas, que incluem, mas não se limitam a: I – apoio e promoção de atividades do controlador; 

II – proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o 

beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos 

da LGPD.
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Proteção ao Crédito: Hipótese que dispensa o consentimento do titular do dado. Previsão para os casos 

estritos de tutela do crédito. Há expressa necessidade de observância simultânea da legislação pertinente.

Existe alguma distinção entre o consentimento de tratamento de dados pessoais e 
para o tratamento de dados pessoais sensíveis?

No caso do consentimento para dados sensíveis deve sempre explicitar a finalidade de seu uso, de forma 

destacada, por escrito ou por meio digital. Se houver alteração na finalidade, é preciso renovar o 

consentimento de forma expressa.

No caso de crianças e adolescentes, como ocorre o tratamento de dados pessoais 
e/ou sensíveis?

Para essa categoria, deve ser realizado em seu melhor interesse. É necessário consentimento específico e em 

destaque, dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Nessa hipótese, os controladores 

deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os 

procedimentos para acesso às informações tratadas.

Como identificar as crianças e adolescentes?

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente em 

diversos setores. Considera-se criança quem tem até 12 anos incompletos. Já entre 12 e 18 anos são 

considerados adolescentes. Define ainda que essa faixa etária tem direito à vida e à saúde; à liberdade, ao 

respeito e à dignidade; à convivência familiar e comunitária; direito à guarda, à tutela e à adoção.

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

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

difusão;

Prevenção: Adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados 

pessoais;

Não Discriminação: Garantir a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios 

ilícitos ou abusivos; e

Responsabilização e Prestação de Contas: Demonstrar, pelo agente, a adoção de medidas eficazes e capazes 

de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da 

eficácia dessas medidas.
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Quais são os princípios da LGPD?

Eles são os alicerces da LGPD,  a sustentação para racionalizar a sua legitimação, são a base de onde se extrai 

o norte a ser seguido no que se refere ao tratamento de dados pessoais:

Finalidade: Realizar o tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, 

sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

Adequação: Deve apresentar compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de 

acordo com o contexto do tratamento;

Necessidade: Garantir a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas 

finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às 

finalidades do tratamento de dados;

Livre Acesso: Garantir, aos titulares, a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, 

bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

Qualidade dos Dados: Garantir, aos titulares, exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo 

com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

Transparência: Garantir, aos titulares, informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a 

realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e 

industrial;

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

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

difusão;

Prevenção: Adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados 

pessoais;

Não Discriminação: Garantir a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios 

ilícitos ou abusivos; e

Responsabilização e Prestação de Contas: Demonstrar, pelo agente, a  adoção de medidas eficazes e 

capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, 

inclusive, da eficácia dessas medidas.

Quem pode ser responsabilizado no caso de existir alguma irregularidade no 
tratamento dos dados?

Caso ocorra o descumprimento da LGPD, os controladores serão responsabilizados. Caso o operador não 

tenha cumprido ordens passadas pelo controlador ou falhe na segurança dos dados, este também pode ser 

penalizado.

Constatando a irregularidade, serão impostas penalidades?

Sim. A penalidade imposta irá depender da avaliação da ANPD.
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Qual tipo de penalidade pode ocorrer?

Além de multas administrativas, o controlador está sujeito à advertência, multa diária, publicização da 

infração, bloqueio dos dados pessoais e/ou eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, 

suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo 

período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, e proibição parcial ou total do exercício de 

atividades relacionadas a tratamento de dados.

A LGPD se aplica apenas às empresas? E no caso do Poder Público?

Não, a LGPD se aplica tanto a empresas como a órgãos públicos, estes podem tratar dados pessoais sem 

pedir o consentimento do titular, sempre que for necessário para a execução de políticas públicas. O Poder 

Público poderá tratar dados pessoais, fora do escopo da lei, no caso de segurança pública, defesa nacional, 

segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais, que serão tratados de 

acordo com legislação específica, que contenha medidas proporcionais e necessárias para que o tratamento 

de dados pessoais atenda ao interesse público. Para a criação das normas específicas para esses casos, a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais - ANPD emitirá recomendações e opiniões técnicas.

Quais as Hipóteses de Tratamento ou Bases Legais que dispensam o 
Consentimento do Titular dos Dados Pessoais?

Pela Administração Pública;

Realização de Estudos por Órgãos de Pesquisa;

Execução de Contrato (com algumas ressalvas);

Exercício Regular de Direitos;

Proteção à Vida;

Tutela à Saúde;

Interesse Legítimo do Controlador ou de Terceiro;

Proteção ao Crédito
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Quem fiscaliza o cumprimento 
da LGPD?

A Lei Geral de Proteção de Dados 

estabelece a ANPD (Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados), órgão da 

Administração Pública Federal, Direta, 

integrante da Presidência da República, 

responsável por aplicar e fiscalizar o 

cumprimento da lei, além de zelar pela 

proteção dos dados pessoais.
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Existe alguma hipótese que dispensa o consentimento para o tratamento de dados 
pessoais e/ou dados pessoais sensíveis para crianças e adolescentes?

Sim, nas seguintes hipóteses:

A coleta for necessária para contatar os pais, ou o responsável legal, ou, ainda, para

a própria proteção da criança ou adolescente. Nesses casos, os dados deverão ser utilizados uma única vez, 

vedados o armazenamento e o seu repasse a terceiros;

O tratamento de dados for imprescindível para o exercício de direitos da criança ou

adolescente ou para lavratura de registros públicos.

O Consentimento pode ser revogado?

Sim, o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, 

por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento 

anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação, através do 

https://www.unimed.coop.br/web/maceio/politica-de-privacidade.

E se ocorrer a Mudança de Finalidade? O que fazer?

Se o controlador precisa de um dado pessoal já coletado com o consentimento do titular para outra 

finalidade de uso, é necessário informá-lo sobre esse novo intuito. Importante ressaltar que, além de 

informar, é preciso atualizar o consentimento do titular.

Quais são os Direitos dos Titulares?

A LGPD estabeleceu uma estrutura legal que empodera os titulares de dados pessoais, fornecendo-lhes 

direitos a serem exercidos perante os controladores de dados. Esses direitos devem ser garantidos durante 

toda a existência do tratamento dos dados pessoais do titular realizado pelo órgão ou entidade.

Confirmação da existência de tratamento; 

Acesso aos dados;

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados. Anonimização, 

bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados (se não forem anonimizados, ou 

seja, quando não se pode identificar o seu titular).

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;    

Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no 

art. 16 desta Lei;

Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de 

dados;

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

Revogação do consentimento;

Peticionar com relação aos seus dados contra o controlador, diante da Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD);

Opor-se ao tratamento realizado pelo controlador.
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Em qual(is) situação(es) não poderá haver eliminação dos dados, mesmo com o 
consentimento do titular?

A conservação dos dados pessoais autorizadas para as seguintes finalidades:

Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou

Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

Quais formas de transformar um dado em um dado anônimo?

Pode ocorrer de duas formas:

Anonimização: é o tratamento por meio do qual um dado relativo a titular não possa ser utilizado para 

identificá-lo e não ocorre a pretensão de reverter a sua forma à original;

Pseudoanonimização: é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta 

ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo 

controlador em ambiente controlado e seguro. Nesse caso, podem ser utilizadas técnicas de encriptação, por 

exemplo.

Qual importância de se ter um dado anônimo?

Segundo especialistas, dados anonimizados são essenciais para o crescimento da inteligência artificial, da 

internet das coisas, do aprendizado das máquinas, das cidades inteligentes, da análise de comportamentos, 

entre outros.

O que é um Banco de Dados na LGPD?

É o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico 

ou físico. Por exemplo, uma pilha de papéis, em que constem dados de colaborador, como uma folha de 

ponto; Ou uma planilha eletrônica que relacione dados pessoais e/ou sensíveis.
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O que são dados anônimos?

Existem situações em que não há necessidade de 

identificar o titular dos dados. Nesses casos, há a 

possibilidade de converter os dados em dados 

anônimos, considerando a utilização de meios 

técnicos razoáveis e disponivéis na ocasião do 

tratamento.
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Os direitos do titular de dados pessoais somente são observados na LGPD?

Não. A LGPD veio para normatizar e regular o tema Proteção de Dados Pessoais, porém a Constituição já 

prevê alguns dos direitos do titular, assim como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da 

Internet, Lei Geral de Telecomunicações, Resolução CFM 1.821, que dispõe sobre Prontuário Eletrônico e 

Proteção de Dados Médicos, dentre outros.

No caso de Pessoas Jurídicas, é necessário adequar o tratamento dos dados na 
nossa base de clientes Unimed?

Depende. A adequação à LGPD refere-se aos dados pessoais de pessoas naturais ou de pessoas de direito 

público ou privado, ou seja, caso não haja dados de pessoas naturais vinculados ao cadastro da Pessoa 

Jurídica, não há necessidade.

É permitido o compartilhamento de dados pessoais?

O compartilhamento de dados pessoais pode ocorrer em caso de consentimento expresso e específico do 

titular dos dados e pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários 

à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios 

ou instrumentos congêneres, conforme determina a LGPD.

É permitido o compartilhamento de dados pessoais sensíveis?

Se esse compartilhamento tiver objetivo de obter vantagem econômica, poderá ser vedado ou 

regulamentado pelas autoridades. Especificamente em relação a dados de saúde, determina a vedação, 

exceto nos casos de consentimento expresso ou para a adequada prestação de serviços de saúde 

suplementar, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, incluídos os serviços auxiliares de 

diagnose e terapia.
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DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS E DE SAÚDE

Por que a área de saúde deve se preocupar?

Todas as áreas que lidam com dados pessoais no exercício de suas  atividades precisam atentar para o 

tema da proteção de dados pessoais e conformidade com a LGPD. A área de saúde realiza reiteradamente 

tratamentos de dados sensíveis, o que traz a necessidade de adequação à LGPD de forma ainda mais 

determinante.

O que são dados de saúde?

São dados pessoais sensíveis que se referem ao histórico clínico, quadro de saúde, prontuário, 

tratamentos realizados, medicação manipulada, entre outros elementos.

Em quais situações podem se encaixar no contexto de dados pessoais voltados 
para a área de saúde?

As alterações no trato dos dados que constam na LGPD são aplicáveis a diversas situações, como no 

acesso a exames em sistemas e plataformas digitais, no preenchimento de informações pessoais, na 

telemedicina, na cobrança de serviços de saúde via TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar) 

etc.

Em quais momentos a área de saúde utiliza dados pessoais?

Os dados pessoais permeiam toda a cadeia da saúde, e portanto, merecem especial atenção.

Precificação do plano de saúde e dos serviços de saúde - A ANS determina que, para a contratação de 

qualquer plano de saúde, o contratante apresente a chamada Declaração Pessoal de Saúde (DPS), por meio 

da qual deverá informar sua condição atual de saúde e eventuais doenças preexistentes, para que a 

operadora possa então verificar a necessidade de aplicação de Carência, Agravo ou Cobertura Parcial 

Temporária. Logo, no DPS estão os dados pessoais e dados pessoais sensíveis;

Atendimento ao Paciente - O atendimento ao paciente traz situações nas quais o tratamento de dados 

ocorre, desde seu cadastro até o acompanhamento da assistência e sua liberação; 

Hospitais - Hospitais, em circunstâncias emergenciais ou não, utilizam dados pessoais dos pacientes 

para identificá-los, bem como para aferir sua situação de saúde por meio da anamnese, procedimento 

médico em que se verificam os parâmetros vitais e outros condizentes com o contexto clínico, histórico 

medicamentoso, entre outras informações, conforme artigo 51 da Resolução 2.056, do Conselho Federal 

de Medicina (CFM);

Laboratórios - Os dados pessoais são utilizados para identificação do paciente e dos demais profissionais 

de saúde envolvidos, para verificação dos exames e procedimentos solicitados pelo médico responsável 

ou, ainda, para o medicamento que deve ser manipulado;
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Clínicas e Consultórios Médicos - Diferentes profissionais estão envolvidos e são responsáveis pelo 

tratamento dos dados pessoais e sensíveis dos pacientes. Nesse sentido, esses locais de atendimento 

deverão adotar medidas para garantir que os dados sejam tratados de forma adequada, respeitando os 

princípios trazidos pela LGPD, em especial os da finalidade, necessidade e transparência, de modo que 

sejam utilizados apenas os dados necessários para o alcance de fins específicos e informados ao titular, 

sempre em respeito à sua privacidade e dentro das hipóteses legais autorizadoras do tratamento;

Telemedicina - Apesar dos benefícios da utilização da telemedicina, não podemos esquecer que a 

utilização de tecnologia, aliada ao tratamento de dados pessoais de saúde, que podem ser, inclusive, de 

pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos e crianças, acaba por tornar a operação arriscada, 

demandando cuidados adicionais, de cunho técnico e administrativo, sobretudo de treinamento dos 

profissionais, para a garantia da privacidade dos titulares de dados pessoais;

Pesquisas Clínicas - Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pesquisa clínica pode 

ser conceituada como “(...) estudos realizados com humanos para medir os parâmetros de segurança e 

eficácia de novos medicamentos”. Assim, além dos dados para identificação do participante, ainda que 

sua identificação seja reduzida a determinado código, também guardam todo o histórico de efeitos e 

condições adversas da pesquisa com o voluntário, incluindo seu estado clínico antes do início do 

procedimento de pesquisa, para o que deverá observar não somente as normas regulatórias específicas 

para o tema, mas também a LGPD;

Farmácias - Por obrigação regulatória, prevista no artigo 52, §1º, da Resolução 44/2009 da Anvisa, é 

obrigação do farmacêutico averiguar a receita para o fornecimento de medicamentos sujeitos à 

prescrição, o que demanda a identificação do paciente e do medicamento solicitado.

Como funciona o consentimento de dados de pacientes?

As alterações no trato dos dados que constam na LGPD são aplicáveis a diversas situações, como no 

acesso a exames em sistemas e plataformas digitais, no preenchimento de informações pessoais, na 

telemedicina, na cobrança de serviços de saúde via TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar) 

etc.

E o tratamento de dados de saúde dos colaboradores, como fica?

Ficam incluídos na mesma proteção, afinal, os dados pessoais dos colaboradores geralmente são tratados 

para fins de admissão, registro do vínculo empregatício e compartilhamento dos dados com instituições 

como o Ministério do Trabalho e da Fazenda, em cumprimento a obrigações legais.

Existe alguma regra para o tratamento de dados de saúde de crianças e 
adolecentes?

A LGPD prevê em seu artigo 14, §1º, que o tratamento deverá, obrigatoriamente, contar com o 

consentimento de, pelo menos, um dos pais ou do responsável legal. Porém, em se tratando de 

atendimento em Hospital, estão atuando com situações emergenciais, nas quais não haverá tempo para a 

coleta prévia do consentimento dos pais. A Lei permite eventual tratamento de dados pessoais de 

crianças sem o consentimento exigido. O objetivo é garantir a proteção da vida da criança. Nesse caso, os 

dados podem ser utilizados uma única vez e sem armazenamento. Mas, sob hipótese alguma, podem ser 

repassados a terceiros.
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O setor de saúde já possui normas de proteção de dados?

Sim, possui algumas normas pertinentes, a saber:

Lei nº 8.078/90 - o Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta os bancos de dados consumeristas;

Lei nº 8.078/90 - o Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta os bancos de dados consumeristas;

Resolução nº 1.821/2007 do CFM, que dispõe sobre o prontuário eletrônico de dados médicos, considerados 
sensíveis;

Resolução Normativa nº 162/2007 da ANS, que trata sobre a Declaração Pessoal de Saúde;

Resolução Normativa nº 305/2012 da ANS, que estabeleceu o Padrão obrigatório para Troca de Informações na 
Saúde Suplementar – Padrão TISS – dos dados de atenção à saúde dos beneficiários de Plano Privado de 

Assistência à Saúde;

Resolução nº 1.605/2000 do CFM, que determina o compartilhamento de dados pessoais mediante 
consentimento do titular dos dados;

Resolução nº 1643/2002 do CFM, que trata sobre a telemedicina e a necessidade de sigilo dos dados do paciente;

Portaria nº 467/2020 do Ministério da Saúde, que trata sobre a utilização da telemedicina no período de controle 
da pandemia do coronavírus e trata sobre obrigação de sigilo dos dados do paciente;

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde , que trata sobre a pesquisa clínica e o consentimento 
livre e esclarecido;

Lei nº 13.989/20, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo novo coronavírus.

Resolução nº 44/2009 da Anvisa, que trata sobre boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do 
funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em 

farmácias e drogarias e dá outras providências;

Lei nº 13.787/18, que dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o 
armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente;

Lei nº 13.021/2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas e trata do 
preenchimento de fichas farmacoterapêuticas com dados pessoais, que podem ser considerados dados 

consumeristas, e dados pessoais sensíveis, como os que revelam alguma característica fisiológica de pacientes;

Lei nº 12.965/2014, Marco Civil da Internet (“MCI”), que estabeleceu direitos, limites e obrigações 
de usuários e serviços de Internet, inclusive plataformas e aplicativos de saúde; 

Decreto nº 8.771/16, que regulamentou aspectos do MCI, inclusive sobre o uso de dados pessoais, estabelecendo 
limites, como a obrigação de coletar dados somente para finalidade determinada, apenas na quantidade e nos 
tipos necessários para atingir esse propósito, devendo esses serem cancelados ao atingir a finalidade, caso não 

haja outra base legal para mantê-los;
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A LGPD permite o compartilhamento de dados sensíveis de saúde com terceiros?

A LGPD veda o compartilhamento de dados de saúde entre controladores para obtenção de vantagem 

econômica, exceto quando for necessário para prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e 

de assistência à saúde, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, sempre em benefício dos 

interesses dos titulares de dados.

A CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde), em parceria com a ANS e outras instituições, desenvolveu 

Código de Boas Práticas que dedica, em sua segunda parte, atenção especial ao compartilhamento de dados 

pessoais de saúde nesse contexto.
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DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS E DE SAÚDE

Por que a área de saúde deve se preocupar?

Todas as áreas que lidam com dados pessoais no exercício de suas  atividades precisam atentar para o 

tema da proteção de dados pessoais e conformidade com a LGPD. A área de saúde realiza reiteradamente 

tratamentos de dados sensíveis, o que traz a necessidade de adequação à LGPD de forma ainda mais 

determinante.

O que são dados de saúde?

São dados pessoais sensíveis que se referem ao histórico clínico, quadro de saúde, prontuário, 

tratamentos realizados, medicação manipulada, entre outros elementos.

Em quais situações podem se encaixar no contexto de dados pessoais voltados 
para a área de saúde?

As alterações no trato dos dados que constam na LGPD são aplicáveis a diversas situações, como no 

acesso a exames em sistemas e plataformas digitais, no preenchimento de informações pessoais, na 

telemedicina, na cobrança de serviços de saúde via TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar) 

etc.

Em quais momentos a área de saúde utiliza dados pessoais?

Os dados pessoais permeiam toda a cadeia da saúde, e portanto, merecem especial atenção.

Precificação do plano de saúde e dos serviços de saúde - A ANS determina que, para a contratação de 

qualquer plano de saúde, o contratante apresente a chamada Declaração Pessoal de Saúde (DPS), por meio 

da qual deverá informar sua condição atual de saúde e eventuais doenças preexistentes, para que a 

operadora possa então verificar a necessidade de aplicação de Carência, Agravo ou Cobertura Parcial 

Temporária. Logo, no DPS estão os dados pessoais e dados pessoais sensíveis;

Atendimento ao Paciente - O atendimento ao paciente traz situações nas quais o tratamento de dados 

ocorre, desde seu cadastro até o acompanhamento da assistência e sua liberação; 

Hospitais - Hospitais, em circunstâncias emergenciais ou não, utilizam dados pessoais dos pacientes 

para identificá-los, bem como para aferir sua situação de saúde por meio da anamnese, procedimento 

médico em que se verificam os parâmetros vitais e outros condizentes com o contexto clínico, histórico 

medicamentoso, entre outras informações, conforme artigo 51 da Resolução 2.056, do Conselho Federal 

de Medicina (CFM);

Laboratórios - Os dados pessoais são utilizados para identificação do paciente e dos demais profissionais 

de saúde envolvidos, para verificação dos exames e procedimentos solicitados pelo médico responsável 

ou, ainda, para o medicamento que deve ser manipulado;

INCIDENTE DE SEGURANÇA COM DADOS PESSOAIS

Um incidente de segurança com dados pessoais é qualquer evento adverso confirmado, relacionado à 

violação na segurança de dados pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte 

na destruição, perda, alteração, vazamento ou, ainda, qualquer forma de tratamento de dados inadequada 

ou ilícita, os quais possam ocasionar risco para os direitos e liberdades do titular dos dados pessoais.

Qualquer situação em que ocorra violação a um dos pilares da Segurança da Informação: 

confidencialidade, integridade e disponibilidade. Exemplos:

 Vazamento ou sequestro de dados pessoais após um ataque hacker;

 Acesso a dados pessoais por qualquer pessoa não autorizada;

 Exposição acidental de dados pessoais em sites, comunicados ou redes sociais;

 Perda de dados devido a catástrofes naturais, queda de energia e atualizações de sistemas;

 Eliminação indesejada de dados pessoais;

 Alteração indevida de dados pessoais por parte de um colaborador, etc.

Mas e se houver um incidente?

Existem algumas etapas que devem ser seguidas em caso de um incidente ou suspeita, conforme 

determinado pela ANPD. Todos os colaboradores e/ou prestadores que detectarem algum incidente de 

segurança da informação deverão realizar o registro através dos nossos canais oficiais, para que seja dado 

início à avaliação de veracidade.

Em qual situação e o que comunicar ao titular de dados?

Sempre que o incidente de segurança possa acarretar um risco ou dano relevante aos titulares afetados. 

O controlador deverá avaliar internamente a relevância do risco ou dano do incidente de segurança para 

determinar se deverá comunicar à ANPD e ao titular.

Para estar em conformidade, quais aspectos são relevantes?

A análise e as ações devem ser observadas nos aspectos de pessoas, processos e tecnologia.
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Como reportar um incidente?

Referências

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guia-boas-praticas-lgpd

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-seguranca?fbclid=IwAR14puJesuhd_QU4qLL8S

uVGpaOJN8QDawpA-aFEAUxGwt6W8f9aIDvUeaA

Cartilha Proteção de Dados Pessoais Setor de Saúde – Opice Blum 

O reporte pode ser realizado através de um de nossos canais:
Denúncia: Telefone 0800-400-3333, E-mail: unimedmaceio@legaletica.com.br 

ou unimedmaceio.legaletica.com.br
Encarregado: E-mail: dpo@unimedmaceio.com.br 

ou https://lgpd.unimedmaceio.com.br/custom/webtickets/anonymous/register.jsp
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