
PROTEÇÃO DE DADOS E CRIMES CIBERNÉTICOS
SEGURANÇA DIGITAL NA ÁREA DA SAÚDE

Dra. Patricia Peck 
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FONTE:THILAKARATHNA, Disponível em https://openclipart.org/detail/20369/computer; CINEMACOOKIE, disponível em https://openclipart.org/detail/189782/pirate-skull-
remastered; AUNGKARNS disponível em https://openclipart.org/detail/79363/paperwritepen; LAOBC disponível em https://openclipart.org/detail/62989/scales-of-justice;
LEANDROSCIOLA, disponível em https://openclipart.org/detail/188525/family-fama%C2%ADlia; WAKRO, disponível em https://openclipart.org/detail/162253/shopping-basket-
blue; WARSZAWIANKA disponível em https://openclipart.org/detail/35389/tango-applications-internet; MFDZG disponível em https://openclipart.org/detail/222588/money ;
acessado em 29.07.2015 às 16h. Finalidade Educacional.

Vivemos na era em que tudo migrou para Internet....
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Era uma vez 
uma rede...

O PASSADO
Arpanet

O PRESENTE
World Wide Web

O FUTURO...

|   3
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Qual a primeira coisa que as pessoas perguntam 
quando vão a um restaurante ou a um hotel? 

WI-FI 
SENHA

_ _ _ _

Fonte: STEVELAMBERT disponível em https://openclipart.org/detail/6898/couple-having-drinks HATALAR205, 
disponível em https://openclipart.org/detail/213897/black-android-mobile-phone acessado em 29.07.2015 às 
18h (finalidade educacional) 

E quando 
vão a um 
hospital, 
laboratório, 
clínica ou 
consultório?



5

Já vivemos a era do vício tecnológico

https://www.flickr.com/photos/icofuma/
https://www.flickr.com/photos/60309568@N05/



Dados, informações, 
conteúdos e tudo o 

que gera o 
conhecimento têm 

VALOR

6
Autor Desconhecido. Disponível em https://giphy.com/gifs/swag-money-publicdomaindiva-
12Eo7WogCAoj84 Finalidade institucional.

https://giphy.com/gifs/swag-money-publicdomaindiva-12Eo7WogCAoj84
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Novos Paradigmas
Novos Riscos



2017 INTERNET SECURITY THREAT REPORT
• Relatório publicado pela Symantec

(abr. 2017)
• Demonstra, a partir de uma

análise do ano de 2016, como
ataques cibernéticos com
prejuízos financeiros de grande
monta foram realizados por meio
de ferramentas e táticas simples

• Ex.: ransomware, ataque DDoS,
phishing, etc.

• Novas fronteiras: IoT e Cloud
Computing

8

Fonte: https://www.symantec.com/security-center/threat-report - Acesso em: 16/10/2017



2017 INTERNET SECURITY THREAT REPORT
• Pontos principais – o que veio à tona em 2016:
- Ciberespionagem: para desestabilizar e/ou roubo de

informações entre nações/governos);
- Mercado financeiro: além dos casos envolvendo os próprios

consumidores (invasão de contas ou roubo de cartão de
crédito), os próprios bancos têm sido alvos (exploração das
vulnerabilidades em segurança da informação);

- Aumento do uso da cloud sem uma cultura de segurança da
informação;

- E-mail como alvo favorito de ataques;
- Ransomware.
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Fonte: https://www.symantec.com/security-center/threat-report - Acesso em: 16/10/2017



2017 INTERNET SECURITY THREAT REPORT
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Estatísticas interessantes...
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2017 INTERNET SECURITY THREAT REPORT
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2017 INTERNET SECURITY THREAT REPORT
Estatísticas interessantes...
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RISCOS REGULATÓRIOS

13

- Multa por descumprimento do Decreto nº 7.962/2013;
- Condenação ao pagamento de multa e/ou indenização, suspensão

dos serviços por descumprimento ao Marco Civil da Internet e
respectivo regulamento;

NORMA INFRINGIDA SANÇÃO/CONSEQUÊNCIAS LEGAIS

Decreto nº 7.962/2013 Multa e/ou demais sanções previstas no artigo 
56 do CDC

Lei nº 12.965/2014 e Decreto 8.771/2016 Multa de até 10% sobre o faturamento do grupo 
econômico no Brasil no seu último exercício, 

suspensão temporária ou  proibição de exercício 
das atividades previstas no art. 11; bem como 

indenização pelo não cumprimento

UE Regulamento nº 679/2016 - GDPR Multa de 10.000.000 EU ou 2% do faturamento 
anual a 20.000.000 EU ou 4% do faturamento 
anual; indenização; demais sanções a serem 

definidas pelos estados membros

Projeto de Lei nº 5.276/2016 (Proteção de Dados 
Pessoais)

Multa; publicização da infração; anonimização, 
bloqueio, suspensão de operação de tratamento 
e  cancelamento dos dados pessoais; suspensão 

de funcionamento de banco de dados; bem 
como, demais sanções administrativas, civis e 

penais (art. 52)



14Fonte : http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/10/hackers-invadem-computadores-e-celulares-e-sequestram-dados.html
Acessado em 25.08.21015 (finalidade comercial).

RANSOMWARE – SEQUESTRO DE DADOS

+ 2 Milhões de Ataques

+ R$ 70 milhões



RISCOS DE FRAUDE
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WhatsApp – cupom falso
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Promoções Falsas

Fonte: Convergência Digital. Disponível em: 
<http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=456
54&sid=18> Acesso em: 07 ago. 2017

RISCOS DE FRAUDE



Promoções e pesquisas falsas 

17

RISCOS DE FRAUDE

Fonte: http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/gadgets/noticia/5583730/falsa-promocao-
carrefour-whatsapp-infectou-mais-milhoes-brasileiros - Acesso em: 25 jul. 2017.
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Não se deve baixar 
qualquer aplicativo só 

porque é de graça!

http://olhardigital.uol.com.br/fique_seguro/noticia/aplicativo-malicioso-do-google-play-infecta-
smartphone-e-pc/32376



MALWARE

19

Case – Google Play (março/2017)

http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=4543
2&sid=18



MALWARE

Existem três versões do
GhostCtrl. O primeiro rouba
informações e controla
algumas das funcionalidades
do dispositivo, enquanto a
segunda versão pode
sequestrar mais recursos do
dispositivo. A terceira
interação combina o melhor
dos recursos das versões
anteriores e com base nas
técnicas empregadas, deve
evoluir ainda mais.

20

CASE - GhostCtrl

Fonte: Convergência Digital. Disponível em: 
<http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=457
95&sid=18> Acesso em: 07 ago. 2017.



Boleto falso

21

RISCOS DE FRAUDE

Fonte: https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/golpe-do-boleto-falso-faz-novas-vitimas-desafia-os-bancos-
16396179 - Acesso em: 25 jul. 2017



RANSOMWARE...

Fonte: http://www.cbsi.net.br/2017/07/o-dia-que-uma-maquina-de-
cafe-derrubou-uma-petroquimica.html - Acesso em: 10 ago. 2017. 22

Internet das Coisas

“Máquinas de café modernas são
conectadas à internet para exibir
informações de clima e propaganda.
Mais tarde, a equipe de segurança da
petroquímica descobriu que ao
menos uma das máquinas havia sido
conectada acidentalmente na rede
interna da fábrica. O técnico, no
momento da instalação, ligou a
máquina na rede cabeada e só depois
percebeu que não havia conexão
externa ali. Após conectar ao Wi-Fi
isolado, dedicado às máquinas de café,
ele supostamente esqueceu de
desconectar da rede local”.

Windows XP - Os sistemas da petroquímica 
não são atualizados por conta de uma 

burocracia que só permite o procedimento 
com inspeção governamental.



RANSOMWARE...

23
Fonte: http://www.valor.com.br/internacional/4966934/megaciberataque-derruba-sistemas-de-
comunicacao-ao-redor-do-mundo; http://www.valor.com.br/empresas/4967124/ataque-de-hackers-atinge-
o-brasil-inss-do-rio-e-tj-sp-sao-afetados - Acesso em: 16 mai. 2017



RANSOMWARE

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/12/internacional/1494602389_458942.html -
Acesso em: 22 ago. 2017. 24



RANSOMWARE

25
Fonte: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/ataque-de-hackers-
suspende-3-mil-consultas-e-exames-nas-unidades-do-hospital-de-cancer-de-barretos-
sp.ghtml - Acesso em: 22 ago. 2017.

PROCEDIMENTOS FORAM CANCELADOS E O ACESSO AOS PRONTUÁRIOS 
ELETRÔNICOS RESTOU IMPOSSIBILITADO



LOGIN E SENHA

26
Fonte: 
http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&from_info_index=
61&infoid=44855&sid=18 – Acesso em: 22 ago. 2017.
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Polícia prende quadrilha que aplicava golpe em famílias de 
pacientes internados

BRASIL

Segundo a Polícia Civil, os criminosos tinham acesso privilegiado a 
informações de pacientes internados, como dados pessoais, contato 
de familiares e tipo de plano de saúde. Eles entravam em contato 
com os parentes noticiando um suposto procedimento médico de 
caráter emergencial, que deveria ser empregado no paciente 
internado.

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/quadrilha-aplicava-golpe-em-familiar-de-pessoa-internada-em-
hospital-no-pais Data: 27/09/2017 – Finalidade Educacional

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/quadrilha-aplicava-golpe-em-familiar-de-pessoa-internada-em-hospital-no-pais
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Em junho de 2017, o Chile presenciou
um incidente nas redes sociais que
gerou revolta entre a população.

Circulou um vídeo que mostrava uma
equipe médica assistindo dentro do
centro cirúrgico uma partida de futebol,
enquanto o paciente estava na mesa
aguardando para ser operado.

CHILE

Na era da tecnologia, temos que tomar muito cuidado
com nossas atitudes.

Fonte: http://esporte.ig.com.br/futebol/2017-06-29/equipe-medica-chile-revolta.html Acessado em: 05/07/2017. Finalidade 
Educacional

http://esporte.ig.com.br/futebol/2017-06-29/equipe-medica-chile-revolta.html
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Ataque cibernético atinge empresas e hospitais na Europa

Inglaterra, Portugal e Espanha reportaram incidente. Hackers pedem 'resgate' 
em bitcoins

EUROPA

“O britânico The Guardian afirma que, 
segundo o Serviço Nacional de Saúde 
(NHS) do Reino Unido, vários hospitais 
foram atingidos pelo ataque de grande 
escala. "Seus computadores agora estão 
sob nosso controle", diz um trecho da 
mensagem, conforme reportou um 
médico nas redes sociais.”

Fonte: http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2017/05/12/ataque-cibernetico-atinge-empresas-e-hospitais-na-
europa/ Data 27/09/2017. Finalidade Educacional 

http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2017/05/12/ataque-cibernetico-atinge-empresas-e-hospitais-na-europa/


Anonimização vs Pseudo-anonimização

Luís Antunes

NIF: 202292XXX

Trv. Do Regado nº XX

Sócio do FCP

Luís Antunes

NIF: 202292XXX

Trv. Do Regado nº XX

Sócio do SCCruz

Luís Antunes

NIF: 202292XXX

Trv. Do Regado nº XX

Gosta de Viajar



Anonimização vs Pseudo-anonimização

Sócio do FCP Sócio do SCCruz Gosta de Viajar



Anonimização vs Pseudo-anonimização

XPTO

Sócio do FCP
XPTO

Sócio do SCCruz

XPTO

Gosta de Viajar
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Preserving

Privac
y

Hospital

Research
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• Input

anonymized medical database + voter list

• Output

health record of the governor of Massachusetts

k-anonymity: a model for protecting privacy
Sweeney, L. Int. J. Uncertainty Fuzziness And Knowledge-Based Systems 10, 557–
570 (2002).
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• Input

anonymized mobile phone calls

15 months of data from 1.5 million people 

• Results

4 points (approximate places and times) identify 95% of individuals

Unique in the Crowd: The privacy bounds of human mobility
de Montjoye, Y.-A., Hidalgo, C.A., Verleysen, M. & Blondel, V.D.  Nature srep. 3, 1376; 2013
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Preserving

Privac
y

Hospital

Marketing

Mobility



Profilling vs Anonimização



https://gdprdm.dcc.fc.up.pt/share/page/
https://gdprpia.dcc.fc.up.pt/admin
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Riscos de Vazamento e 
Espionagem

Antes
era assim

Hoje
é assim



VIOLAÇÕES DE DADOS

40

Principais Causas:

- Reutilização de Senhas;
- Senhas Fracas;
- Falhas de Configuração;
- Exploração de 

Vulnerabilidades;
- Abuso de Privilégios 

(gerenciamento de senhas)

Fonte: 
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplat
e=site&infoid=45105&sid=18- Acesso em: 14 ago. 2017.



Código Penal – Sigilo profissional

Art. 154 - Revelar alguém,
sem justa causa, segredo, de
quem tem ciência em razão
de função, ministério, ofício
ou profissão, e cuja
revelação possa produzir
dano a outrem.
Pena - detenção, de 3 (três)
meses a 1 (um) ano, ou
multa.

41



USO EXCESSIVO DAS TECNOLOGIAS

42
Fonte:  CAVALLINI , Marta, disponível em http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/08/uso-do-whatsapp-no-
trabalho-pode-dar-demissao-veja-regras-e-riscos.htmll, Acessado em 08.01.2016  (finalidade educacional).



USO EXCESSIVO DO CELULAR

43Fonte: http://www.topmidianews.com.br/reporter-top/medico-e-flagrado-no-celular-
enquanto-populacao-espera-atendimento-em/65503/ - Acesso em: 22 ago. 2017.
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Autor desconhecido. Fonte G1. Disponível em http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/03/enfermeira-
e-demitida-apos-ser-flagrada-dancando-em-hospital-na-pb.html. Finalidade institucional. Acesso em 
28/03/2016 às 12h39.



JURISPRUDÊNCIA

45
Fonte:  Consultor Jurídico, disponível em http://www.conjur.com.br/2015-jun-29/trt-15-considera-valida-justa-
causa-curtida-facebookl, Acessado em 08.01.2016  (finalidade educacional).



Quantos celulares na cena?

E quanto à privacidade do paciente? 

46



JURISPRUDÊNCIA

47http://www.conjur.com.br/2016-abr-27/tst-mantem-justa-causa-funcionario-publicou-
fotos-empresa Acessado em 12/05/2016 às 14h57. Finalidade educacional.



REPUTAÇÃO DIGITAL

48

CUIDADO COM A EXPOSIÇÃO DE PACIENTES NA INTERNET! 

Fonte: https://www.dm.com.br/cotidiano/2016/07/medico-paulista-que-debochou-
de-paciente-no-facebook-e-demitido.html - Acesso em: 08 ago. 2017.



REPUTAÇÃO DIGITAL

49Fonte: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,cfm-altera-regras-para-uso-de-redes-
sociais-e-autopromocao-para-medicos,1770138 – Acesso em: 21 ago. 2017.



RESOLUÇÃO CFM Nº 2.126/2015

Art. 2º O artigo 13 da Resolução CFM nº 1.974/11 passa
vigorar com a seguinte redação:

Art. 13 As mídias sociais dos médicos e dos estabelecimentos
assistenciais em Medicina deverão obedecer à lei, às
resoluções normativas e ao Manual da Comissão de
Divulgação de Assuntos Médicos (Codame).
§1º Para efeitos de aplicação desta Resolução, são
consideradas mídias sociais: sites, blogs, Facebook, Twiter,
Instagram, YouTube, WhatsApp e similares.
§2º É vedada a publicação nas mídias sociais de autorretrato
(selfie), imagens e/ou áudios que caracterizem
sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal.

50
Fonte: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2015/2126 - Acesso em: 22 ago. 2017



§ 3º É vedado ao médico e aos estabelecimentos de
assistência médica a publicação de imagens do “antes e
depois” de procedimentos, conforme previsto na alínea
“g” do artigo 3º da Resolução CFM nº 1.974/11.

§4º A publicação por pacientes ou terceiros, de modo
reiterado e/ou sistemático, de imagens mostrando o
“antes e depois” ou de elogios a técnicas e resultados
de procedimentos nas mídias sociais deve ser
investigada pelos Conselhos Regionais de Medicina.

51
Fonte: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2015/2126 - Acesso em: 22 ago. 2017

RESOLUÇÃO CFM Nº 2.126/2015



MÍDIAS SOCIAIS

52Fonte: https://oglobo.globo.com/rio/profissionais-de-saude-vendem-plantoes-em-rede-social-17720998 - Acesso em: 22 ago. 2017.

GRUPOS NO 
WHATSAPP E NO 

FACEBOOK



MÍDIAS SOCIAIS

53Fonte: https://vejasp.abril.com.br/cidades/medicos-pacientes-whatsapp/ - Acesso em: 22 ago. 2017

Pesquisa divulgada em novembro de 2015 pela consultoria britânica Cello Health
Insight revelou que 87% dos médicos brasileiros haviam utilizado o aplicativo nos
trinta dias anteriores para se comunicar com aqueles que atendem, diante dos 4%
nos Estados Unidos e dos apenas 2% no Reino Unido. “Nesses lugares existe a
chamada ‘indústria do erro médico’ e os profissionais são mais cuidadosos com os
processos que possam sofrer por causa das mensagens”, explica o diretor executivo
do Instituto de Direito Público de São Paulo, Alexandre Zavaglia Coelho.



WHATSAPP

EMENTA: É permitido o uso do Whatsapp e plataformas
similares para comunicação entre médicos e seus pacientes,
bem como entre médicos e médicos, em caráter privativo,
para enviar dados ou tirar dúvidas, bem como em grupos
fechados de especialistas ou do corpo clínico de uma
instituição ou cátedra, com a ressalva de que todas as
informações passadas tem absoluto caráter confidencial e
não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem
tampouco podem circular em grupos recreativos, mesmo
que composto apenas por médicos. (Relator: Cons.
Emmanuel Fortes S. Cavalcanti)

54

PROCESSO-CONSULTA CFM nº 50/2016 – PARECER CFM nº
14/2017

Fonte: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2017/14 - Acesso em: 22 ago. 2017.



WHATSAPP

II – DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Cojur opina da seguinte forma:
a) Do ponto de vista jurídico, visando promover uma interpretação
sistemática das normas constitucionais, legais e administrativas que
regem a medicina brasileira, em especial nos termos do art. 5º,
incisos XIII e XIV, da Constituição da República, da lei nº 3.268/1957,
do Código de Ética Médica, bem como o inafastável sigilo da relação
médico-paciente, cremos que a utilização, no contexto da
medicina, dos novos métodos e recursos tecnológicos é medida
irreversível e que encontra amparo no atual cenário de evolução
das relações humanas, já que, como dito, traz incontáveis
benefícios ao mister do profissional médico na busca do melhor
diagnóstico e do posterior prognóstico dos pacientes e de suas
enfermidade;

55

PROCESSO-CONSULTA CFM nº 50/2016 – PARECER CFM nº
14/2017

Fonte: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2017/14 - Acesso em: 22 ago. 2017.



b) Nesse contexto, o uso do aplicativo “WhatsApp”, e outros
congêneres, é possível para formação de grupos formados
exclusivamente por profissionais médicos, visando realizar
discussões de casos médicos que demandem a intervenção
das diversas especialidades médicas;
c) Todavia, como tais assuntos são cobertos por sigilo, tais
grupos devem ser formados exclusivamente por médicos
devidamente registrados nos Conselhos de Medicina,
caracterizando indevida violação de sigilo a abertura de tais
discussões a pessoas que não se enquadrem em tal
condição;

56

WHATSAPP

PROCESSO-CONSULTA CFM nº 50/2016 – PARECER CFM nº
14/2017

Fonte: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2017/14 - Acesso em: 22 ago. 2017.



d) Por outro lado, com base no art. 75 do Código de Ética
Médica as discussões jamais poderão fazer referência a
casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos
em anúncios profissionais, ou na divulgação de assuntos
médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com
autorização do paciente;
e) Registre-se, ainda, que os profissionais médicos que
participam de tais grupos são pessoalmente responsáveis
pelas informações, opiniões, palavras e mídias que
disponibilizem em suas discussões, as quais, certamente,
devem se ater aos limites da moral e da ética médica;

57

WHATSAPP

PROCESSO-CONSULTA CFM nº 50/2016 – PARECER CFM nº
14/2017

Fonte: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2017/14 - Acesso em: 22 ago. 2017.



Por fim, diante da importância que recai sobre a matéria,
recomenda-se que o Conselho Federal de Medicina edite
resolução ou outra modalidade de ato normativo que
busque regulamentar a utilização de tais grupos de
discussão por meio de aplicativos, medida que certamente
contribuirá para fortalecer a segurança jurídica e a eficiência
das relações médicas. (Conselho Federal de Medicina –
Relator: Conselheiro Emmanuel Fortes S. Cavalcanti - Parecer
prolatado em 27/04/2017)

58

WHATSAPP

PROCESSO-CONSULTA CFM nº 50/2016 – PARECER CFM nº
14/2017

Fonte: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2017/14 - Acesso em: 22 ago. 2017.



JÁ ATUALIZOU O ANTIVÍRUS HOJE?

59
Fonte Imagem: http://i1137.photobucket.com/albums/n520/thiagoart/boleto_ANTIVIRUS_zps9ee866de.png 
- Acesso em: 16 mai. 2017. Finalidade Educacional.

NÃO DEIXE PARA AMANHÃ AS ATUALIZAÇÕES!
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A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
deve ser uma preocupação 
continua! 

BRASIL

O Conselho Federal de Medicina possui 
uma PSI ( Política de  Segurança da 
Informação). 

Sua instituição possui? 

Fonte: 
http://intranet.cfm.org.br/downloads/arquivos/Pol%C3%ADtica_de_S
eguran%C3%A7a_TI.pdf Data: 27/09/2017 Finalidade Educacional

http://intranet.cfm.org.br/downloads/arquivos/Pol%C3%ADtica_de_Seguran%C3%A7a_TI.pdf


1

A Organização Médica Colegial em conjunto
com o Conselho Geral das Faculdades Oficiais
de Medicina publicaram um “Manual de Estilo
para médicos e estudantes de Medicina sobre
o uso adequado das redes sociais.

O intuito do Manual é reforçar o compromisso
da profissão com a Sociedade e um exercício
de autorregulação com a finalidade de manter
a confiança social.

Fonte: 
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/Manual%20Redes%20
Sociales%20OMC.pdf Acesso em : 05/07/2017.

Fonte: https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/Manual%20Redes%20Sociales%20OMC.pdf Acesso em : 05/07/2017.
Finalidade Educacional. 

CHILE

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/Manual%20Redes%20Sociales%20OMC.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/Manual%20Redes%20Sociales%20OMC.pdf


1

Pontos abordados no Manual:

 Confidencialidade e segredo médico;

 Conselho médico a pacientes virtuais;

 (Cuidados com a atitude e imagem do médico como
usuário das redes sociais;

 Uso de novas tecnologias e a imagem do médico na
consulta direta com o paciente;

 Responsabilidade sobre a informação médica difundida
nas redes sociais;

 As relações entre colegas profissionais nas redes
sociais e

 Publicidade, marketing e branding médico.
Fonte: https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/Manual%20Redes%20Sociales%20OMC.pdf Acesso em : 05/07/2017.
Finalidade Educacional. 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/Manual%20Redes%20Sociales%20OMC.pdf
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 Senha de bloqueio
 Bloqueio automático por 

inatividade
 Antivírus/Antispyware
 App Apagamento Remoto
 Backup em Nuvem Segura

Seu smartphone cumpre com os 
requisitos básicos de Segurança da 

Informação?

Fonte: Autor Desconhecido Disponível em https://giphy.com/gifs/smartphone-cr1Wza01b50re



Senha 

Não se compartilha!Proteja sua 
Identidade Digital

64



Sempre tenha
senha de 
bloqueio
nos dispositivos

Todos os direitos reservados | 65
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Utilize sempre linguagem adequada durante a comunicação 
digital com os colaboradores, sem o uso de termos que 

denotem excesso de intimidade ou abuso de poder, termos 
dúbios ou com dupla interpretação

Autor Desconhecido. http://bestanimations.com/Balls&Buttons/Buttons/Buttons.html



DICAS PRÁTICAS

• Evite diagnósticos e prescrições por WhatsApp ou redes sociais;
• Informe ao paciente que o mesmo deve procurar o pronto-

atendimento dos hospitais para analise e consulta médica;
• Se não deseja atender este tipo de chamado, informe ao paciente

durante a consulta, que este meio de comunicação não é utilizado
por você profissionalmente;

• Lembre-se que as mensagens trocadas estão sobre a guarita do
sigilo. Cuidado com o compartilhamento de dados sigilosos;

• Se optar pelo uso, faça o Backup das conversas. Tenha registro;
• Atente-se às normas internas dos hospitais.

67

Cuidado com a consulta por mídias sociais

Fonte: http://defesamedica.com.br/2017/01/17/o-medico-e-o-whatsapp/ - Acesso em: 22 ago. 2017.
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Diga-me o que curtes e te direi quem és...

Fonte: Autor desconhecido, disponível em http: 
http://socialmediaclub.org/wp-content/uploads/bigstock-hand-pressing-
like-button-11718554.jpg acessado em 10.08.2015. (finalidade 
ed cacional)
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•Conteúdos, manifestações ou opiniões representando ou que caracterizem uma
posição oficial da Empresa

•Informações confidenciais

•Qualquer conteúdo sobre a Empresa, seus clientes, parceiros, fornecedores,
prestadores de serviços e colaboradores, com exceção das informações de
conhecimento público ou assim classificadas

•Conteúdos audiovisuais, como fotos, imagens, vídeos ou áudios relacionados ao
âmbito interno da Empresa

•Assuntos profissionais de quaisquer naturezas, a exemplo de rotinas de
trabalho, ramais, lista de fornecedores, dados de clientes, contatos, agenda de
compromissos, horários, viagens, trajetos e projetos.

EVITE PUBLICAR
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Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais. Disponível em: 
https://www.ology.com.br/melhores-praticas-
para-medicos-nas-redes-sociais/ - Acesso em: 
27/09/2017.



71Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



72Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



73Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



74Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



75Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



76Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



77Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



78Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



79Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



80Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



81Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 



82Fonte: Guia Melhores Práticas para Médicos nas 
Redes Sociais  Disponível em: 
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Análise de Risco Digital: Cibersegurança e Privacidade
1. De quem é a propriedade legitima das bases de dados (pessoais X empresariais)? 
2. Há o consentimento prévio e expresso do usuário? (compliance Marco Civil da Internet e 

a regulamentação estrangeira – ex: HIPPA, GDPR)
3. O que está definido nos contratos de parceria e convênios sobre o uso dos dados?
4. Análise de Compliance a Regulamentações de Privacy and Data Protection da sua 

operação, considerando os seguintes indicadores:
 Onde está a matriz da instituição (pública ou privada)?
 Qual a origem da base de dados principal e secundária (geolocalização dos dados)?
 Os dados são de origem Pessoa Fisica, Pessoa Jurídica ou mista?
 Onde os dados estão sendo armazenados (principal e redundância)?
 Qual a nacionalidade dos dados (matriz de nacionalidades)?

5. Com base no diagnóstico, implementar as medidas técnica e legais para ficar em 
conformidade com as regras conforme a matriz regulatória a ser montada pela aplicação 
dos mínimos denominadores comuns entre as legislações (legal cross relations matrix)

6. Deve ser constituído um comitê para tratar do tema e indicado um CPO (Chief Privacy 
Officer) para realizar o acompanhamento das implementações e evoluções do tema
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Check-list:

 Verificar nível de proteção técnica e jurídica do uso de novas tecnologias 
nos processos de gestão pública, negócios e industriais (Parecer de 
análise de Risco Digital – DUE DILLIGENCE DIGITAL)

 Implementar ferramentas protetivas e metodologia para gestão de 
consentimento (ferramenta de gestão de logs, criptografia, duplo fator 
de autenticação)

 Atualizar a documentação da empresa para estar em conformidade com 
as novas regulamentações (Brasil, EUA, Europa, Amércia Latina):
- Contratos (cliente, fornecedor, parceiro, funcionário, SLAs, NDAs)
- Termos de Uso
- Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
- Código de Ética
- Política de Segurança da Informação



|       
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(Provérbio Chinês)

A pedra 
atirada

A palavra 
dita

A ocasião 
perdida

O tempo 
passado

...uma foto 
publicada...

Jamais voltam:
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Dúvidas?

Fonte : AUTOR DESCONHECIDO disponível em 
http://www.hinodelifestyle.com.br/wp-
content/uploads/2015/01/HINODE-Perguntas-Frequentes-HINODE.png 
A d   28 04 2015 Fi lid d  d i l



Obrigado!
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www.peckadvogados.com.br

@patriciapeckadv

PatriciaPeckPinheiro

Pppadvogados

PatriciaPeckPinheiro Advogados

contato@peckadvogados.com.br

+55 11 3068 0777

www.pecksleiman.com.br www.istart.org.br

contato@pecksleiman.com.br

+55 11 2678 0188

@istarteticadigi

FamiliaMaisSeguraNaInternet

Instituto iStart

@istarteticadigital

coordenacao@istart.org.br

+55 11 2678 0188

mailto:contato@pppadvogados.com.br
mailto:contato@pecksleiman.com.br
mailto:coordenacao@istart.org.br
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