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1
Introdução da LGPD 

e Dados Pessoais



LGPD

Publicada em 15.8.2018

Início da vigência: 18 meses 

após  publicação (16.8.2020)
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no GDPR

Impacta todos os 
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de atividade
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Dado Pessoal

Informação 

relacionada  à 

pessoa natural  

identificada ou  

identificável

“Dado Pessoal” inclui 
dados de:

• Clientes (pessoas
físicas)

• Empregados

• Empregados de 
Prestadores de Serviço

Dados Pessoais

Dado de Pessoa 

Jurídica

Razão social, 

CNPJ, 

endereço

Não se aplica 

a LGPD

Dado 

Anonimizado

Titular que não 

possa ser  

identificado, 

utilizando  

técnicas razoáveis 

e  disponíveis na 

ocasião  do 

tratamento

Não se aplica 

a LGPD



Tratamento
Toda 
operação 
realizada 
com Dados 
Pessoais:

Coleta

Produção

Recepção

Classificação

Utilização

Acesso

Reprodução

Transmissão

Distribuição

Processamento

Arquivamento

Armazenamento

Eliminação

Avaliação

Controle da 
informação

Modificação

Comunicação

Transferência

Difusão

Extração



Agentes de 
Tratamento/
Players

Encarregado (DPO)
pessoa natural indicada  
pelo controlador; canal de  
comunicação com titulares 
e autoridade nacional

Controlador
a quem compete as decisões 
sobre o tratamento

Atividades consistem em:

Operador
quem realiza o 
tratamento  em 
nome do 
controlador

▪ receber reclamações e  
comunicações

▪ prestar esclarecimentos

▪ adotar providências

▪ orientar 
funcionários e 
contratados

▪ outras atribuições



2
Princípios e 

Fundamentos



Adequação
▪ Compatibilidade 

com as 
finalidades  
informadas

Necessidade
▪ Limitação ao  

mínimo 
necessário 
para a  
finalidade

▪ Dados 
pertinentes,  
proporcionais 
e não 
excessivos

Livre Acesso
▪ Consulta 

facilitada e 
gratuita

Qualidade
▪ Exatidão, 

clareza 
relevância e 
atualização 
dos dados

Finalidade
▪ Propósitos 

legítimos,  
específicos, 
explícitos e  
informados

▪ Impossibilidade 
de tratamento 
posterior de 
forma 
incompatível
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Transparência

▪ Informações  
claras, 
precisas e 
facilmente  
acessíveis

Segurança

▪ Medidas 
técnicas e 
administrativas 
aptas a 
proteger os 
dados

Prevenção

▪ Medidas para 
impedir a 
ocorrência de 
danos em

▪ virtude do 
tratamento

Não discriminação

▪ Impossibilidade 
de tratamento 
para fins 
discriminatórios,  
abusivos ou 
ilícitos

Responsabilidade

▪ Demonstração 
de adoção de 
medidas 
eficazes para 
observância da 
LGPD

6 7 8 9 10



3
LGPD, Dados 

Sensíveis e Dados 

Sensíveis de Saúde



Dados 

Sensíveis

LGPD: 
Dados 
Sensíveis



Conceito: 

Dados Sensíveis Em Saúde

GDPR: 

dados de um indivíduo 

que se relacionam com 

suas condições físicas 

ou mentais, incluindo 

cuidados com saúde, 

que revelem 

informações sobre seu 

estado de saúde

HIPAA: 

dados de um 

indivíduo que se 

relacionam com 

suas condições 

físicas ou mentais, 

cuidados com 

saúde e respectivos 

pagamentos

LGPD: 

sem definição

▪ Direito 

Comparado

▪ Proteção 

Diferenciada



Cadeia de 

Saúde 

Suplementar

▪ Assimetria de 
Informação

▪ Incentivo à 
transparência

▪ Avaliação de 
Impacto da LGPD

Administradoras 
de Benefícios

Operadoras 
de Planos de 

Saúde

ANS

Corretoras
Healthtechs

ANVISA

Fornecedores

Contratantes 
de Planos 
Coletivos

Beneficiários



Dados Pessoais: 
Cadeia de Saúde 
Suplementar

Dados SensíveisDado Pessoais

X



Dados Pessoais: 
Cadeia de Saúde 
Suplementar

Dados Sensíveis

“Art. 12. Os dados anonimizados
não serão considerados dados pessoais 
para os fins desta Lei, salvo quando o 
processo de anonimização ao qual 
foram submetidos for revertido, 
utilizando exclusivamente meios 
próprios, ou quando, com esforços 
razoáveis, puder ser revertido.”

Dado Pessoais

X



Dados Pessoais: 
Cadeia de Saúde 
Suplementar

Dados Sensíveis

"Art. 13. Na realização de estudos em saúde 
pública, os órgãos de pesquisa poderão ter 
acesso a bases de dados pessoais, que serão 
tratados exclusivamente dentro do órgão e 
estritamente para a finalidade de realização de 
estudos e pesquisas e mantidos em ambiente 
controlado e seguro, conforme práticas de 
segurança previstas em regulamento específico 
e que incluam, sempre que possível, a 
anonimização ou pseudonimização dos 
dados, bem como considerem os devidos 
padrões éticos relacionados a estudos e 
pesquisas.
§ 4º Para os efeitos deste artigo, a 
pseudonimização 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.”

Dado Pessoais

X



Dados Pessoais: 
Cadeia de Saúde 
Suplementar

Dados SensíveisDado Pessoais

X

Art. 12. (...)
“§ 2º Poderão ser igualmente 
considerados como dados pessoais, 
para os fins desta Lei, aqueles 
utilizados para formação do perfil 
comportamental de determinada 
pessoa natural, se identificada.”



Agentes de 
Tratamento 
em Saúde 
Suplementar

▪ Titularidade dos Dados: 

Pessoa Natural

o Capítulo Específico sobre 

Direitos do Titular

▪ Fundamentos e Princípios

▪ Agentes de Tratamento: 

Operador e Controlador

▪ Sem exclusão das regras do CFM: 

sigilo médico, telemedicina e 

prontuário digital



Bases Legais para o Tratamento de Dados Sensíveis

Bases 

Legais para o 

Tratamento 

de Dados 

Cumprimento de 
obrigação legal 
regulatória ou contratual 
pelo controlador

Execução de contrato 
com o titular ou 
procedimentos 
preliminares

Exercício regular de 
direitos, INCLUSIVE EM 
CONTRATO, em processo 
judicial, administrativo e 
arbitral

Proteção da vida ou da 
incolumidade física 
do titular ou de terceiro

Interesse 
legítimo do 
controlador ou de 
terceiro

• Expresso
• Destacado
• Finalidades 

específicas

ConsentimentoX

X

X

Pela Administração 
Pública: para 
execução de políticas 
públicas (ADM Pública)

Por órgãos de 
pesquisa: para a 
realização de estudos

(ESTUDO)

Por profissionais ou 
entidades de saúde: 
para tutela da saúde

(SAÚDE)

Proteção ao crédito 

(SETOR FINANCEIRO E 
SIMILAR)

Prevenção à fraude e 
segurança em  processos 
de  identificação/  
autenticação

Gerais Setoriais



Dados 

Sensíveis 

de Saúde 

Compartilhamento

▪ vedação

▪ consentimento

Art. 11.

§ 3º A comunicação ou o uso compartilhado de 
dados pessoais sensíveis entre controladores com 
objetivo de obter vantagem econômica poderá ser 
objeto de vedação ou de regulamentação por parte da 
autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do 
Poder Público, no âmbito de suas competências.

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado 
entre controladores de dados pessoais sensíveis 
referentes à saúde com objetivo de obter vantagem 
econômica, exceto nas hipóteses de:

I - portabilidade de dados quando consentido pelo 
titular; ou           

II - necessidade de comunicação para a adequada 
prestação de serviços de saúde suplementar.

▪ vantagem econômica

▪ adequada prestação



RN nº 295: Transmissão 
do SIB

RN nº 430: 
compartilhamento de 
riscos

RN nº 389: 
transparências das 
informações e PIN-SS

RN nº 323: ouvidorias

RN nº 190: portal 
corporativo 

RN nº 255: responsável 
pelo fluxo de 
informações 
assistenciais

RN nº 117: prevenção 
aos crimes de lavagem 
de dinheiro. 

Dados 

Sensíveis de 

Saúde Regras 

Específicas

RN nº 305: padrão TISS

RN nº 363: contratos com 
prestadores de serviços

RN nº 21: proteção das informações 
relativas à condição de saúde dos 
consumidores

RN nº 162: declaração de saúde

RN nº 424: junta médica ou odontológica

RN nº 413: venda on-line

RN nº 412: pedido de cancelamento e 
exclusão de beneficiários

RN nº 438: portabilidade de carências

RN nº 279: contratos de inativos

Operadoras Beneficiários

Prestadores



4
Outros 

Destaques 

da LGPD 



Confirmação de Existência 

de Tratamento

Correção

Acesso 

aos Dados

Anonimização, Bloqueio 

ou Eliminação

Portabilidade

Direitos
do Titular

Eliminação

Informação  sobre a  

possibilidade  de não 

fornecer  consentimento

Informação sobre  

compartilhamento

Revogação do  

consentimento

Revisão por 

pessoa natural

simplificada e  
imediatamente; 
ou em 15 dias 
por declaração 

completa

armazenamento 
em formato que 

favoreça o 
acesso

de dados 
inexatos,  

incompletes 
ou  

desatualizados

de dados  
excessivos

a outro 
fornecedor  

(exceto se os  
dados já 

estiverem  
anonimizados)*

*Titular tem o direito de solicitar cópia eletrônica integral em formato que permita sua utilização subsequente

de dados

e

consequências

de decisões  
automatizadas

(inclusive 
criação de 

perfil)
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Comunicação do titular, 

resguardado o interesse público

2Dados não mais necessários

ou pertinentes à finalidade
Término do 
Tratamento e 
Eliminação de 
Dados

1 Atingida a finalidade

3 Fim do período de tratamento

Determinação de autoridade nacional5



Término do
Tratamento e 
Eliminação de 
Dados

Eliminação

Exceções   

de dados após  
o término do  
tratamento

▪ Uso exclusivo 
do controlador  
desde que 
anonimizados 
vedado  acesso 
por terceiros

▪ Cumprimento 
de obrigação 
legal

▪ Estudo por 
órgão de 
pesquisa

▪ Transferência 
a terceiros



Quando comunicar?

▪ Incidente de 
segurança que possa 
acarretar risco ou 
dano relevante aos 
titulares

▪ Em prazo razoável

▪ À Autoridade 
Nacional e aos 
titulares afetados

Incidentes de 
Segurança 
(Data Breach)

Conteúdo mínimo 
da comunicação:

▪ Descrição da natureza 

dos dados

▪ Informações sobre os 

titulares envolvidos

▪ Medidas técnicas e de 

segurança de proteção 

adotadas

▪ Riscos relacionados ao 

incidente

▪ Motivo da demora caso 

comunicação não 

imediata

▪ Medidas adotadas para 

reverter ou mitigar



Autoridade 
Nacional de 
Proteção de 
Dados (ANPD)

▪ Criada por meio da Medida Provisória 

869/2018, em 28 de dezembro de 2018

▪ Composição: 5 diretores, a serem 

nomeados pela Presidência da República, 

▪ Conselho Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade

o 23 membros 

não-remunerados, sendo:

✓ 11 membros de diversas esferas 

de governo;

✓ 4 membros do setor privado;

✓ 4 da academia; e

✓ 4 da sociedade civil. 



▪ Exercerá o papel de:

i. fiscalização, podendo editar normas e 
procedimentos, deliberar sobre a 
interpretação da LGPD e requisitar 
informações a controladores e operadores;

ii. sanção, quando houver descumprimento à 
legislação, mediante processo administrativo; 
e

iii. educação, difundindo o conhecimento sobre 
a LGPD e medidas de segurança, estimulando 
padrões para serviços e produtos que 
facilitem o controle de titulares sobre seus 
dados pessoais e elaborando estudos sobre as 
práticas nacionais e internacionais de 
proteção de dados pessoais e privacidade, 
entre outros.

A ANPD terá competência exclusiva para aplicar 
as sanções previstas na LGPD. Com a criação da 
ANPD, espera-se que pontos cruciais da LGPD 
sejam endereçados uma vez nomeados seus 
diretores, tais como mecanismos de transferência 
internacional e aplicação prática do legítimo 
interesse, entre outros. 

Autoridade 
Nacional de 
Proteção de 
Dados (ANPD)



Descumprimento 
e Sanções 
Administrativas

Advertência 

com prazo para 

correção

Bloqueio e/ou 

eliminação dos  

dados pessoais

Multa

diária
Multa até 2% do 

faturamento limite

R$ 50.000.000,00

Publicização 

da infração



Gravidade e 
natureza das 
infrações e dos  
direitos afetados

Adoção de  
mecanismos 
internos para 
minimizar o dano

Reincidência

Boa-fé do
infrator

Adoção de política

de boas práticas 

e governança

Grau do dano

Vantagem
auferida

Pronta adoção 
de medidas 
corretivas

Cooperação

Condição
econômica

Proporcionalidade

Parâmetros e 
Critérios para 
Aplicação da 
Sanção



Mapeamento Geral 1

Estabelecimento 

de obrigações 

contratuais

Distribuição 

interna de 

responsabilidades

Medidas de 

segurança

Implementação 

de processos 

controlados

Obtenção e 

verificação de 

consentimento 

Medidas de 

Adaptação à 

Nova Lei

2

3

4

5

6
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