
3º ENCONTRO DA INICIATIVA

COMPLIANCE NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL
DE SAÚDE



As manifestações expressas por integrantes
dos quadros da Fundação Getulio Vargas e
por convidados que participam dos eventos e
transmissões online representam,
exclusivamente, as opiniões dos seus autores
e não, necessariamente, a posição
institucional da FGV.
Todos aqui presentes concordaram em
participar desse evento de forma espontânea
e autorizaram o uso de sua imagem para essa
transmissão que ficará disponível
posteriormente nos canais oficiais da FGV.



Agenda
Abertura – 10h às 10h10

• Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics

• Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Palestra “Compliance e a LGDP” – 10h10 às 10h30
• Renato Opice Blum Advogado e Economista. Mestre pela Florida Christian
University; Chairman no Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof
Advogados;Patrono Regente do Curso de Pós-graduação em Direito Digital e
Proteção de Dados da Escola Brasileira de Direito – EBRADI

Palestra “Diálogo entre LGDP e os Serviços de Saúde” – 10h30 às 10h45
•Cibele Almeida Administradora de empresas, pós-graduanda em Direito Digital e
Proteção de Dados, com mais de 20 anos de atuação na gestão de empresas e
gerenciamento de pessoas, com certificações EXIN PDPF e EXIN PDPP

• Q&A – 10h45 às 10h55

Breakout Rooms – 10h55 às 11h30

• Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva do FGVethics

Apresentação resultados plenária – 11h30 às 12h00

• Ana Maria Malik coordenadora geral FGVsaúde

Encerramento – 12h00

•Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics



Abertura – 10h às 10h10

▪ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVEthics

▪ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVSaúde



O que busca a 
Iniciativa?

• A Iniciativa Compliance na 
Formação do Profissional da 
Saúde busca atender aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 
2030, enfatizando a 
importância da educação

• para acabar com a pobreza

• para reduzir a corrupção e o 
suborno

• para garantir maior 
integridade e a 
prosperidade para todos

https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-etica-transparencia-integridade-e-compliance/projetos/compliance-formacao-profissional-saude


Qual o Objetivo da
Iniciativa?

• Formação do profissional de
medicina

• Desenvolvimento de módulos
educacionais

- Integridade

- Transparência

- Anticorrupção

- Compliance

• Apoiar professores no ensino
desses tópicos em medicina



Cronograma

Segundas-feiras, das 10h00 às 12h00, ZOOM
Exceto no dia 13 de outubro

Terça-feira, das 10h00 às 12h00, ZOOM



“Compliance 
e a LGDP”



“Diálogo entre 
LGDP e os 
Serviços de 
Saúde”

Cibele Almeida



Diálogo entre LGPD e 
os Serviços de Saúde



Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado em meios físicos e digitais - realizado no Brasil, ofertado a indivíduos no Brasil ou dados pessoais 

coletados no Brasil.

FUNDAMENTOS

Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural.

LEGISLAÇÕES

Serviços 
de Saúde

SEGURANÇA E 

SIGILO DE DADOS

HIPÓTESES

DIREITOS DO 

TITULAR

PRINCÍPIOS

LEI 13.709/18

GOVERNANÇA

DOCUMENTAÇÃO 

LEGAL



Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado em meios físicos e digitais - realizado no 

Brasil, ofertado a indivíduos no Brasil ou dados pessoais coletados no Brasil.

FUNDAMENTOS

Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural.

LEGISLAÇÕES

Serviços 
de Saúde

SEGURANÇA E 

SIGILO DE DADOS

HIPÓTESES

DIREITOS DO 

TITULAR

PRINCÍPIOS

LEI 13.709/18

GOVERNANÇA

DOCUMENTAÇÃO 

LEGAL



13

ANALISAR

Com tais informações é possível 

identificar o titular dos dados? 

Qual a consequência para o 

titular?

1. Religião

2. Passagem é dado pessoal sensível? 

3. Medir temperatura é dado pessoal?

4. Geolocalização é dado sensível? 

5. Definição de perfil/comportamento é dado 

pessoal? 

6. Desenho infantil é dado pessoal?

Outros exemplos de dados pessoais: imagens em 

vídeo, atas de reuniões, registro de ponto de 

trabalho, resposta em provas. 

CUIDADO: disponibilizar formulário com campo 

em aberto. 

Contexto

Finalidade 

Tipo de dados 

coletados



Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado em meios físicos e digitais - realizado no 

Brasil, ofertado a indivíduos no Brasil ou dados pessoais coletados no Brasil.

FUNDAMENTOS

Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural.

LEGISLAÇÕES

Serviços 
de Saúde

SEGURANÇA E 

SIGILO DE DADOS

HIPÓTESES

DIREITOS DO 

TITULAR

PRINCÍPIOS

LEI 13.709/18

GOVERNANÇA

DOCUMENTAÇÃO 

LEGAL



COLETA

PROCESSA-
MENTO

ANÁLISE

COMPARTI-
LHAMENTO

ARMAZENA-
MENTO

ELIMINAÇÃO

iníci

o

fim

Os dados 

pessoais são 

do TITULAR

Transparência

Registro

Acesso



Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado em meios físicos e digitais - realizado no Brasil, ofertado a 

indivíduos no Brasil ou dados pessoais coletados no Brasil.

FUNDAMENTOS

Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural.

LEGISLAÇÕES

Serviços 
de Saúde

SEGURANÇA E 

SIGILO DE DADOS

HIPÓTESE

S

DIREITOS DO 

TITULAR

PRINCÍPIOS

LEI 13.709/18

GOVERNANÇA

DOCUMENTAÇÃO 

LEGAL



AMBULATÓRIO

TI&SI

DIRETORIA 

MÉDICA

MANUTENÇÃO

VIGILÂNCIA

LIMPEZA
SAC

ENFERMAGEMPSICOLOGIA

FISIOTERAPIA

PEDIATRIA
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o que
onde como

Ambiente

físico

quando com quem

Gestão de Riscos



• Protocolos Clínicos

• Senha por setor.

• Registrar nome do paciente em notas fiscais para faturamento.

• Envio de exames para plano de saúde como evidencia de realização de 
cirurgia.

• Banco de dados com informações de saúde e cirurgias de paciente para posterior realização de pesquisas por equipes 

médicas .

• Equipamentos/Aparelhos que monitoram, guardam e/ou coletam informações, inclusive geolocalização.

• Prontuário: para outros médicos, ao paciente (e se o paciente quiser que tirar alguma informação? se quiser a 

portabilidade para outro local ou médico? E se quiser apenas parte dessa informação para outro médico?

• Telemedicina formal e informal. Cuidados com outras pessoas perto, receber foto íntima, passar orientação, salvar essa 

informação no telefone ou equipamento, transmitir essa informação sem querer para outra pessoa, a pessoa com quem 

está “conversando” está fora do Brasil ...

• Impressora sem senha com acesso comum.

CONCILIAÇÃO DO AMBIENTE REGULATÓRIO: ANS - ANVISA - ÉTICA SAÚDE -
CONSELHOS/ASSOCIAÇÕES - CADE - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CGU/CGEs - LGPD...



ALÉM DA MULTA

ATAQUE RANSONWARE em hospital em Dusseldorf na Alemanha LEVA 

PACIENTE A MORTE: uma mulher chegou em estado grave na unidade de 

saúde mas não pode ser atendida devido a queda dos sistemas. A ambulância 

foi direcionada para outro centro médico que ficava a 32 km, porém a paciente 

não suportou. A intenção do ataque era criptografar os arquivos da universidade 

que é integrada.

Hackers invadem site 

do Exército e divulgam 

supostos exames do 

presidente.

Um banco de dados, obtido via ataque hacker, foi exposto na 
tarde em um website. Nele, constam as informações pessoais 
de 2,4 milhões de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), 
como nome completo, nomes da mãe, endereços, números 
de CPF e datas de nascimento.

Tentativa de ataque 

de hackers no 

Hospital Sírio-

Libanês: site e app 

ficam fora do ar. 

Houve relatos de 

pacientes que não 

conseguiram ter 

acesso a exames de 

imagem.

Hospital das Clinicas de 

Barretos ataque cibernético 

paralisou computador e atrasou 

em 7 horas início de 

quimioterapias agendadas. 

Radioterapia ficou 4 dias sem 

funcionar.

Plano de Saúde HAPVIDA pelo 
site conseguiam emitir boleto 
com os nome completo, CPF 

e endereço físico completo 

dos usuários.

Roubo de dados de pacientes do grupo de saúde 

Singhealth: 1,5 milhão de pacientes com dados 

roubados, como nome, endereço, data de nascimento, 

raça, sexo e número de identidade. cerca de 160 mil 

destes pacientes, tiveram vazado também dados sobre 

suas prescrições médicas.

O Centro Médico Presbiteriano de Hollywood, nos Estados Unidos, sofreu 
um ataque hacker e foi obrigado a recorrer a cadastros de papel e a 
redirecionar pacientes de urgência e emergência para outras unidades de 
saúde

Copasa deverá indenizar ex-funcionário por exposição de 

dados pessoais na rede interna de informação da 

empresa: relatório médico com a indicação de que ele 

tinha pensamentos suicidas e era usuário de cocaína.

Um servidor desprotegido 
expôs aproximadamente 3 
mil documentos médicos de 
pacientes de clínica médica 
especializada em cirurgias 
cardíacas no RJ: prontuários 
médicos, relatórios pós-
operatórios, versões 
digitalizadas de anotações 
clínicas, solicitações de 
reembolso para operadoras 
de planos de saúde, 
resultados de exames 
(ecocardiogramas e 
dopplers, entre outros) e 
conversas por e-mail com os 
hospitais. Dados de 1996 a 
2019.



Administradora (CRA/MG 01.046272), 
graduada em Administração de Empresas, 
Gestão em Serviços de Saúde e, atualmente, 
estudante de pós graduação em Direito Digital 
e Proteção de Dados, com atuação há mais de 
20 anos diretamente com alta gestão de 
empresas de diversos mercados e 
gerenciamento de Pessoas, com certificações 
EXIN PDPF® e EXIN PDPP®. Atualmente 
trabalhando na capacitação pessoas e 
empresas para Adequação a LGPD, com foco 
em Processos e Pessoas e parceria com Jurídico 
e Cyber Security.



Q&A – 10h45 às
10h55

Palestrantes

• Renato Opice Blum

• Cibele Almeida

Mediação

• Ligia Maura Costa



Breakout Rooms – 10h55 às 11h30

▪ Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva do FGVEthics



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35

DINÂMICA SALAS E DETALHAMENTO DOS ATORES ESTRATÉGICOS

A divisão dos participantes em salas se dará partindo de 3 grandes atores 

estratégicos para o tema, havendo rotação entre eles: 



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35

DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “compliance” junto a esses 3 atores,
partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo slide.

• Para a nossa discussão, entende-se por compliance o texto que se segue,
lembrando que esse é um conceito que está em evolução:

• “Compliance decorre do verbo em inglês “to comply”, que significa estar em
conformidade/cumprimento com regras, normas e regulamentos externos
(como leis, decretos, instruções normativas, portarias, etc) e internos (como
códigos de conduta, política, procedimentos, normas técnicas, etc.)”

• A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que
deverá registrar os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos
debates.



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema compliance?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas
durante o evento do dia 14 de setembro de 2020

Identificação de grandes temas prioritários:
corrupção/anticorrupção; compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Defina compliance em 5 palavras-chave, partindo da parte interessada
que você está representando nesse momento.

2. A partir das 5 palavras-chave acima mapeadas, escolha apenas 2 delas
para serem trabalhadas numa escola de medicina. Quais seriam elas e
por quê?



▪ ORIENTAÇÃO QUANTO A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

REGRA DA CHATTAM HOUSE 

▪ Para o bom funcionamento dos grupos e para que o diálogo flua num

ambiente de confiança mútua, os participantes deverão se abster de

divulgar a identidade e a afiliação dos oradores e dos participantes. Em

vez de “a pessoa da organização X disse Y”, o grupo de trabalho

sempre fala como grupo de trabalho

▪ Além disso, pede-se para que os integrantes dos grupos NÃO

divulguem documentos ainda em fase de elaboração ou discussão

▪ O guardião de cada sala de discussão se encarregará de elaborar um

breve relato do que foi discutido a ser compartilhado com os

integrantes do processo quando do retorno à plenária

Os relatos, os documentos, estudos de caso e as conclusões das discussões terão 

caráter de bem público e são parte da contribuição dos participantes e da Iniciativa à 

sociedade

Breakout Rooms – 10h55 às 11h35



Breakout Rooms – 10h55 às 11h30

• SALA PODER PÚBLICO



DETALHAMENTO PODER PÚBLICO

Breakout Rooms – 10h55 às 11h30



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35

DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “compliance” junto a esses 3 atores,
partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo slide.

• Para a nossa discussão, entende-se por compliance o texto que se segue,
lembrando que esse é um conceito que está em evolução:

• “Compliance decorre do verbo em inglês “to comply”, que significa estar em
conformidade/cumprimento com regras, normas e regulamentos externos
(como leis, decretos, instruções normativas, portarias, etc) e internos (como
códigos de conduta, política, procedimentos, normas técnicas, etc.)”

• A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que
deverá registrar os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos
debates.



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema compliance?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas
durante o evento do dia 14 de setembro de 2020

Identificação de grandes temas prioritários:
corrupção/anticorrupção; compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Defina compliance em 5 palavras-chave, partindo da parte interessada
que você está representando nesse momento.

2. A partir das 5 palavras-chave acima mapeadas, escolha apenas 2 delas
para serem trabalhadas numa escola de medicina. Quais seriam elas e
por quê?



Breakout Rooms – 10h55 às 11h30

• SALA SETOR PRIVADO



DETALHAMENTO SETOR PRIVADO

Breakout Rooms – 10h55 às 11h30



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35

DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “compliance” junto a esses 3 atores,
partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo slide.

• Para a nossa discussão, entende-se por compliance o texto que se segue,
lembrando que esse é um conceito que está em evolução:

• “Compliance decorre do verbo em inglês “to comply”, que significa estar em
conformidade/cumprimento com regras, normas e regulamentos externos
(como leis, decretos, instruções normativas, portarias, etc) e internos (como
códigos de conduta, política, procedimentos, normas técnicas, etc.)”

• A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que
deverá registrar os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos
debates.



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema compliance?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas
durante o evento do dia 14 de setembro de 2020

Identificação de grandes temas prioritários:
corrupção/anticorrupção; compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Defina compliance em 5 palavras-chave, partindo da parte interessada
que você está representando nesse momento.

2. A partir das 5 palavras-chave acima mapeadas, escolha apenas 2 delas
para serem trabalhadas numa escola de medicina. Quais seriam elas e
por quê?



Breakout Rooms – 10h55 às 11h30

• SALA SOCIEDADE CIVIL



DETALHAMENTO SOCIEDADE CIVIL

Breakout Rooms – 10h55 às 11h35



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35

DESCRIÇÃO DO TEMA PRIORITÁRIO NAS SALAS

• Os participantes discutirão o tema “compliance” junto a esses 3 atores,
partindo de 2 perguntas norteadoras a serem detalhadas no próximo slide.

• Para a nossa discussão, entende-se por compliance o texto que se segue,
lembrando que esse é um conceito que está em evolução:

• “Compliance decorre do verbo em inglês “to comply”, que significa estar em
conformidade/cumprimento com regras, normas e regulamentos externos
(como leis, decretos, instruções normativas, portarias, etc) e internos (como
códigos de conduta, política, procedimentos, normas técnicas, etc.)”

• A discussão será facilitada por um guardião a ser definido em cada sala, que
deverá registrar os achados do grupo e reportar em plenária ao final dos
debates.



Breakout Rooms – 10h55 às 11h35
DESCRIÇÃO DOS TEMAS PRIORITÁRIOS E PERGUNTAS NORTEADORAS

Como chegamos no tema compliance?

Partindo da sistematização das discussões feitas nas salas
durante o evento do dia 14 de setembro de 2020

Identificação de grandes temas prioritários:
corrupção/anticorrupção; compliance e cultura organizacional.

Questões norteadoras para debate

1. Defina compliance em 5 palavras-chave, partindo da parte interessada
que você está representando nesse momento.

2. A partir das 5 palavras-chave acima mapeadas, escolha apenas 2 delas
para serem trabalhadas numa escola de medicina. Quais seriam elas e
por quê?



Apresentação resultados plenária
– 11h35 às 12h00

▪ Ana Maria Malik coordenadora geral FGVSaúde

Encerramento – 12h00

▪ Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics



Próximo Encontro?
26 de outubro, segunda-feira, das 10h00 às 

12h00



Equipe

Estagiárias

▪ Lais de Brito Martins 

▪ Leonora Piva

▪ Victoria Leite de Moraes



REALIZAÇÃO:APOIO:


