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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como finalidade explorar os reflexos da privacidade na 

anonimização dos dados de prescrições médicas, captadas por farmácias e drogarias, bem 

como, a responsabilidade pelos danos causados pela re-identificação. Informações 

médicas são um importante aspecto da privacidade, consideradas sensíveis pela leis de 

proteção de dados. Iniciaremos com os tradicionais conceitos de privacidade e a 

dificuldade na formação do conceito universal. Analisaremos os problemas da 

anonimização como método de proteção legal e sua eficácia frente os avanços 

tecnológicos. Informações auxiliares concentradas em big data, exploradas pela 

mineração, são os principais fatores facilitadores da re-identificação. Somente através da 

imposição de responsabilidade aos utilizadores dos dados pessoais, alcançaremos 

harmonia entre o benefício social e prejuízo à privacidade na exploração dos dados 

prescricionais.  

 

Palavras-chave: Mineração de Dados. Privacidade. Prescrições. Dados Médicos. 

Anonimização. Direitos Fundamentais. 

 

  



  

ABSTRACT 

 

This study aims to explore the consequences of privacy on the anonymisation of medical 

prescriptions data captured by pharmacies and drugstores, as well, the liability for damage 

caused by the re-identification. Medical information is an important aspect of privacy, 

considered sensitive by the data protection laws. We will start with the traditional 

concepts of privacy and the difficulty in forming a universal concept. We analyze the 

problems of anonymization as a method of legal protection and its effectiveness forward 

technological advances. Auxiliary information concentrated in big data, explored by 

mining are the main factors facilitating re-identification. Only by imposing liability on 

users of personal data, will we achieve harmony between the social benefit and the loss 

of privacy in the exploration of prescriptive data. 

 

Keywords: Data Mining. Privacy. Prescriptions. Medical Data. Anonymization. 

Fundamental Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como finalidade explorar os reflexos da privacidade na 

anonimização dos dados de prescrições médicas, captadas por farmácias e drogarias, bem 

como, a responsabilidade pelos danos causados por re-identificação dos dados.  

Analisaremos os problemas da anonimização como método de proteção legal, sua 

eficácia frente os avanços tecnológicos e, especialmente, no contexto da proteção de 

dados pessoais médicos. 

Como objetivos secundários, pretendemos demonstrar indícios da existência de 

mineração de prescrições médicas, identificar a relação dos conceitos da privacidade com 

a anonimização de dados médicos, descrever as características do processo de 

anonimização e compreender a influência das informações auxiliares no processo de re-

identificação. Por fim, analisaremos o aspecto legal na imposição de responsabilidade 

pela re-identificação. 

Privacidade é um valor abrangente, mutável e dependente de valores sociais para 

o encontro do seu objeto de proteção.1 Tenta proteger a individualidade, portanto, 

compreender sua importância é defender o indivíduo, antes da coletividade. Nesse 

compasso, surge o big data como ameaça da sua atual concepção. Desde 2009, estudos 

alertam que o crescente domínio de dados em big data poderia criar um sistema que ruiria 

a sociedade e, algum dia, afetaria as pessoas conectando todas as informações sobre suas 

vidas.2 

 

“Na ausência de intervenção”, ele escreveu mais tarde, “em breve 
as empresas saberão coisas sobre nós que nem sabemos sobre nós 
mesmos.” Ou como o cientista social e colaborador do Times 
Zeynep Tufekci disse em uma conversa recente: “As pessoas 
podem ' Não pense assim: não a revelei, mas pode-se inferir sobre 
mim.” Quando um tom olhando entre as cortinas, fica claro o que 
foi revelado. Porém, quando uma empresa de dados abre nossas 

 
1 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 
5. Cambridge, 15 Dez. 1890. p. 193-220. Disponível em:  
<https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2019. 
2 HESS, Amanda. How Privacy Became a Commodity for the Rich and Powerful. New York Times. Nova 
York, 09 mai. 2017. Disponivel em: <https://www.nytimes.com/2017/05/09/magazine/how-privacy-
became-a-commodity-for-the-rich-and-powerful.html>. Acesso em: 10 jan. 2020. 
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caixas de entrada, podemos nunca descobrir o que aprendeu.3 
(tradução nossa) 

 

A privacidade pode ser considerada um direito fundamental e de proteção especial 

pois, relativizar o direito, gera a ameaça do estado de vigilância. Por mais extraordinária 

consideração, esses riscos já foram previstos por filósofos e autores de ficção antes do 

início da era digital. 

No livro "1984" George Orwell, descreve que o protagonista do romance suspeita 

que a verdadeira liberdade reside nos locais não assistidos pela tecnologia. No livro de 

Privacy and Freedom, de 1967, Alan Westin diz que a privacidade tem quatro funções: 

autonomia pessoal, liberação emocional, auto-avaliação e comunicação íntima.4 Ou seja, 

havia uma previsão de que, em algum momento da história, haveria uma tecnologia capaz 

de afetar a individualidade pessoal.  

Nos anos recentes, big data tornou-se uma importante commodities. Em 2017, o 

New York Times expôs a ação do mercado de compartilhamento de informações 

pessoais. Um serviço que gratuitamente prometia limpar seus e-mails contra spam e 

descadastrar o endereço das empresas de marketing, utilizou-se dos acessos às caixas de 

e-mails dos usuários para captar recibos do aplicativo de mobilidade Lyft, vendendo-os 

 
3 “In the absence of intervention,” he later wrote, “soon companies will know things about us that we do 
not even know about ourselves.” Or as the social scientist and Times contributor Zeynep Tufekci said in a 
recent talk: “People can’t think like this: I didn’t disclose it, but it can be inferred about me.” When a 
peeping Tom looks between the blinds, it’s clear what has been revealed. But when a data firm cracks open 
our inboxes; we may never find out what it has learned. HESS, Amanda. How Privacy Became a 
Commodity for the Rich and Powerful. New York Times. Nova York, 09 mai. 2017. Disponivel em:  
<https://www.nytimes.com/2017/05/09/magazine/how-
privacybecameacommodityfortherichandpowerful.html>. Acesso em: 10 jan. 2020. 
4 And yet somewhere along the way, privacy was recast as a necessity for cultivating the life of the mind. 
In George Orwell’s “1984,” the proles are spared a life of constant surveillance, while higher-ranking 
members of society are exposed to Big Brother’s watchful eye. The novel’s protagonist, Winston, begins 
to suspect that real freedom lies in those unwatched slums: “If there is hope,” he writes in his secret diary, 
“it lies in the proles.” In the influential 1967 book “Privacy and Freedom,” Alan Westin described privacy 
as having four functions: personal autonomy, emotional release, self-evaluation and intimate 
communication. This modern understanding of privacy as an intimate good grew up right alongside the 
technology that threatened to violate it. At the end of the 18th century, the Fourth Amendment to the United 
States Constitution protected Americans from physical searches of their bodies and homes. One hundred 
years later, technological advancements had legal minds thinking about a kind of mental privacy too: In an 
1890 paper called “The Right to Privacy,” Samuel Warren and Louis Brandeis cited “recent inventions and 
business methods” — including instant photography and tabloid gossip — that they claimed had “invaded 
the sacred precincts of private and domestic life.” They argued for what they called the right “to be let 
alone,” but also what they called “the right to one’s personality.” HESS, Amanda. How Privacy Became a 
Commodity for the Rich and Powerful. New York Times. Nova York, 09 mai. 2017. Disponivel em: 
<https://www.nytimes.com/2017/05/09/magazine/how-privacy-became-a-commodity-for-the-rich-and-
powerful.html>. Acesso em: 10 jan. 2020. 
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ao concorrente Uber. A infração não ficou impune. Uma demanda judicial indicou a 

invasão da privacidade e apontou o acesso aos dados de forma irregular.5  

Apesar de reprovada pela sociedade, essa espécie de captura de dados tornou-se 

comum. O acesso indevido não pode ser considerado irrelevante. A exposição das 

informações demonstra violação à individualidade e certa falta de proteção pelos 

reguladores. O problema não é pessoal ou tecnológico, mas social. A exploração ilimitada 

das informações pessoais causa prejuízos irreversíveis, afetando a igualdade e a liberdade 

individual através da análise de preferências pessoais.6 

Novas tecnologias surgirão para explorar os dados, recentemente cito dois 

exemplos. O primeiro é a captação de informações pelos dispositivos integrados na rede 

– celulares, computadores, televisores são apenas alguns exemplos – esses objetos 

recebem e encaminham informações para processamento sem nosso conhecimento.  O 

segundo são os serviços gratuitos, problema refletido pelo jornalista Andrew Lewis “Se 

você não está pagando você não é o cliente, mas o produto que está sendo vendido”7. 

Esses exemplos exploram a ignorância dos usuários quanto a sua privacidade e o mercado 

de big data. 

Seguindo essa tendência, a mineração de dados médicos prescricionais gerou uma 

das relações mais perigosas para a privacidade. Nas últimas décadas, informações 

prescricionais são compartilhadas de forma indiscriminada, sem consentimento de seus 

titulares. Essas informações, em um primeiro momento, foram utilizadas em pesquisas de 

marketing e desenvolvimento de produtos, mas estavam limitadas pela própria tecnologia 

que não permitia uma captação generalizada. Com o big data, não existe mais essa 

barreira. 

Por que falar sobre as prescrições médicas, quando todas as espécies de 

informações pessoais são ameaçadas?  Ressalto que as conclusões poderão ser aplicadas 

para além das prescrições médicas, mas optamos em restringir ao problema em específico, 

visto se tratar de uma parte sensível das informações pessoais.  

 
5 MUSIL, Steven. Unroll.me hit with privacy suit over alleged sale of user data. Cnet. EUA, 16 abr. 2017. 
Disponível em: <https://www.cnet.com/news/unroll-me-hit-with-privacy-suit-over-alleged-sale-of-user-
data/>. Acesso em: 17 jan. 2020. 
6 MAGRANI, Eduardo. We are big data: New technologies and personal data management. Cyberlaw by 
CIJIC. Edição n. 5. São Paulo, 29 mai. 2019. Disponível em: <http://eduardomagrani.com/article-we-are-
big-data-new-technologies-and-personal-data-management/>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
7 LEWIS, Andrew. Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/andlewis/status/24380177712>. Acesso 
em: 10 jan. 2020. 
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A colheita de informações prescricionais tornou-se uma questão recorrente. Qual 

leitor nunca foi questionado do número de CPF (Cadastro de Pessoa Física) para adquirir 

um produto em uma farmácia? Trata-se de uma prática comum e de duvidosa legalidade. 

Informações médicas são as informações mais íntimas dentre as existentes, pois expõe 

vulnerabilidade e segredos, merecendo cuidados extraordinários.  

A Lei Geral de Proteção de Dados tentou regular o compartilhamento de 

informações de saúde de forma específica, o que destaca a importância na sua proteção. 

Essa tentativa sobreveio através da anonimização, como pressuposto de 

compartilhamento. Todavia, veremos que a anonimização não pode ser considerada um 

método eficaz.  

Ocorre que, as legislações protetivas confiaram na anonimização para permitir o 

compartilhamento de dados pessoais, inclusive aqueles referente a prescrições médicas. 

Mas através do cruzamento de dados em big data, informações auxiliares permitem que 

dados anonimizados sejam re-identificados e utilizados sem possibilidade de controle.  

Ressaltamos que o presente trabalho não procura fundamentos para prejudicar o 

compartilhamento de dados de prescrições médicas. Entendemos que o desenvolvimento 

médico e farmacológico depende do big data para sua melhor eficácia, quando a 

sociedade receberá benefícios em troca dos dados pessoais.  

Procuramos compreender as exigências e consequências para os controladores e 

operadores das informações de prescrições médicas. Impor responsabilidade aos que se 

utilizam dos dados anonimizados é uma das formas de controlar violações ao direito à 

privacidade. Caberá à correlação entre responsabilidade, dados anonimizados e re-

identificação para descrever os melhores instrumentos de proteção. 

Um importante aviso ao leitor é sobre a vigência de parte da Lei Geral de Proteção 

de Dados, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, programada para maio de 2021. Para 

fins do trabalho, faremos a análise dos dispositivos legais e suas finalidades, como se 

estivesse completamente em vigor. 

A lei nacional inspirou-se nas disposições da General Data Protection Regulation 

– GPDR, lei europeia de proteção de dados. Por essa razão, dificilmente as disposições 

nacionais serão alteradas substancialmente até a completa vigência. Exemplo é a recente 

legislação californiana - California Consumer Privacy Act (CCPA) de janeiro de 2020, 
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que também conta com disposições inspiradas na GPDR, sofrendo os mesmos problemas 

que enfrentaremos no trabalho. 

Considerando o capítulo 1 como a presente introdução, o capítulo 2 trará o tema 

da privacidade e sua relação com dados pessoais, capítulo essencial para compreensão de 

como o direito é importante para definir nossa individualidade através de suas definições 

e conceitos, além dos pressupostos de intimidade e segredo. 

O capítulo 3 irá explorar a captação dos dados prescricionais pelas farmácias e 

drogarias, explicando o surgimento e funcionamento do mercado de mineração de 

prescrições médicas pela IMS Health. 

O que é anonimização, seus métodos e problemas da re-identificação serão o tema 

do capítulo 4. Esse é o capítulo central para a compreensão de como os dados pessoais 

obstruem a proteção da lei.  

Por fim, pelo capítulo 5, analisaremos os aspectos da responsabilidade dos 

mineradores diante da anonimização e re-identificação. A relação do conceito de 

privacidade como face do direito da personalidade é uma importante reflexão do capítulo. 

Ao final, formaremos sugestões de alterações legislativas, em consideração à 

responsabilidade e disposições dos capítulos anteriores. 

São três resultados esperados: indicação da relevância na proteção dos dados 

prescricionais para a proteção da privacidade; suficiência da anonimização para a 

proteção de dados pessoais e; ameaça da re-identificação, com necessidade de uma maior 

fiscalização e imposição de responsabilidade às empresas. 

A pesquisa indicou que os resultados foram parcialmente confirmados. Indícios 

suficientes afirmam que as prescrições médicas devem ser protegidas, sob pena de 

violação da privacidade e igualdade. Todavia, a principal descoberta foi que, através das 

informações auxiliares, os dados anonimizados podem ser re-identificados com 

facilidade, causando prejuízos individuais e coletivos. A reparação deverá ocorrer através 

da responsabilidade civil.  

Os resultados da pesquisa indicam que ordenamento jurídico é suficiente para a 

reparação civil por violação da privacidade pela re-identificação de dados anonimizados. 

Entretanto, faremos sugestões para que a lei melhor esclareça essa responsabilidade, 

sendo a principal sugestão a alteração o modelo de responsabilidade administrativa, 

através da desvinculação do órgão fiscalizador para com a Presidência da República. 
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O modelo de pesquisa adotado é do formato exploratório, com reflexão crítica 

sobre práticas jurídicas. A opção pelo formato ocorreu em razão da bibliografia necessária 

para familiarização com os temas envolvidos. Como a temática encontra escassez de 

trabalhos acadêmicos, foi necessário formulação de hipóteses para as devidas conclusões. 

Serão utilizados exemplos para facilitar a compreensão, em razão da complexidade da 

temática. 

As fontes de pesquisa são bibliográficas, com identificação e análise do 

ordenamento jurídico. Evidências empíricas foram consideradas através das práticas 

comerciais e relatos de atividades empresariais. 

Adotamos a investigação interpretativa, buscando nas evidências empíricas 

elementos indicativos para melhor conexão do conteúdo desenvolvido. A limitação ao 

trabalho está evidenciada pela dificuldade de determinação dos meios de atuação da 

mineradoras, inexistindo disposições formais do método de atuação. 

Uma importante observação aos leitores é das decisões, doutrinas e históricos do 

direito estadunidense. Parte relevante de nossa pesquisa encontrou fundamentos de 

reflexão em autores que se utilizam do direito americano, razão que muitos paralelos 

serão aplicados ao direito brasileiro. 

Esse trabalho poderá ser útil para advogados, analistas de dados, membros do 

Executivo e do Poder Legislativo, mas, principalmente, àquelas pessoas que buscam 

conhecimento sobre como a lei pode ajudar a sociedade diante dos avanços tecnológicos.  

Tratando-se de uma temática atual e sem precedentes no direito brasileiro, o 

potencial inovador é exemplar. Existem trabalhos isolados que foram fontes para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, todos referenciados, com citações de importantes 

trechos que merecem atenção do leitor. 

A captação de dados de prescrições médicas é um tema tão necessário para a 

atualidade. Dentre as empresas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares em 2019, mais 

da metade trabalham com tecnologia de saúde. Empresas de desenvolvimento 

farmacêutico, pesquisas médicas, tratamentos médicos, utilizam-se do big data como uma 

das principais ferramentas e, esses dados, não estariam completos sem as informações de 

prescrições médicas.8  

 
8 TEARE, Gené. The New Unicorns Of 2019. Crunchbase News. San Francisco, 29 dez. 2019. Disponível 
em:  <https://news.crunchbase.com/news/the-new-unicorns-of-2019/>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
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2 PRIVACIDADE: CONSIDERAÇÕES ENTRE CONCEITOS E 

INFORMAÇÕES MÉDICAS 

 

Privacidade é uma importante questão do direito atual. Sua importância cresceu 

para a sociedade, razão da maior facilidade ao acesso das informações proporcionada pela 

internet. Casos como Cambridge Analitica9, vigilância de líderes mundiais pela NSA10 e 

eventos de terrorismo cibernético11, são exemplos de captura de dados com consequente 

violação ao direito à privacidade. Ocorre que, dados pessoais são influenciadores, logo, 

mantê-los sob vigilância e controle de seus titulares significa resguardar a privacidade. 

Entre os dados pessoais sensíveis, as informações médicas possuem a relação mais 

estreita com a privacidade. Sua proteção começa pela confidencialidade da relação, mas 

depende de seus conceitos como importante delimitador do compartilhamento das 

informações.12 O que é privacidade e como entendemos o sentido de sua proteção, são 

questões que definem o alcance no compartilhamento das informações pessoais médicas. 

O interesse pela privacidade está em risco quando a intrusão de outras pessoas não 

é legítima, prejudica ou proíbe a proteção de um território livre de julgamento e pressão, 

concedem a um indivíduo formas de imunidade dentro de um mundo pessoal ou, pelo 

menos, para refutar a descrição reducionista de privacidade. Primeiro, alguns aspectos da 

privacidade devem ser compreendidos para tentarmos encontrar o que ela significa para 

nossa sociedade. 

 

a. Privacidade é um conceito relacional. Isso vem à tona em uma 
comunidade. Onde as pessoas interagem, surge a questão da 
privacidade. 
b. A privacidade é direcionada ao domínio pessoal. O que é 
considerado pessoal é, em certa medida, pelo menos, definido 
culturalmente. Em geral, pode-se afirmar que aspectos pessoais 
ou privados da vida são aqueles que não afetam ou tendem a não 
afetar os interesses significativos dos outros. 

 
9 CADWALLADR, Carole; GRAHAM-HARRISON, Emma. Revealed: 50 million Facebook profiles 
harvested for Cambridge Analytica in major data breach. The Guardian, Londres, mar. 2018. Disponível 
em: https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-
election  Acesso em: 30 jul. 2019. 
10 SANDERS, Rebecca. Plausible Legality: Legal Culture and Political Imperative in the Global War 
on Terror. Cincinnati: Oxford, 2018. 
11 JOSHI, James B. D. et al. Security and Privacy Challenges of a Digital Government. Purdue Universit. 
Digital Government. Indiana, 2002. 
12 FRANCISCONI Carlos Fernando; GOLDIM, José Roberto. Aspectos Bioéticos da Confidencialidade 
e Privacidade. In: Costa SIF, Garrafa V, Oselka G,. Iniciação à bioética. Brasília: Conselho Federal de 
Medicina; 1998. p. 269-84. 
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c. Reivindicar privacidade é reivindicar o direito de limitar o 
acesso ou controlar o acesso ao domínio pessoal ou privado. 
d. Uma maneira eficaz de controlar o acesso ao domínio pessoal 
é controlar a distribuição de imagens textuais ou informações 
verbais sobre ele. 
e. Reivindicar privacidade é reivindicar o direito a um domínio 
(pessoal) de imunidade contra os julgamentos de outras pessoas. 
f. Privacidade é um conceito relativo. É um continuum. A 
privacidade total pode ser tão indesejável quanto a transparência 
total. É uma questão de adequação para a situação em questão. 
Infelizmente (ou felizmente) é uma questão de julgamento.13 
(tradução nossa) 

 

Ter privacidade é limitar o acesso às informações de domínio pessoal, cabendo ao 

individuo definir, após alcançar uma harmonia coletiva, quais são essas informações. Para 

o indivíduo, a profundidade da intervenção é o principal aspecto do que entendemos como 

privacidade.14 

Heinrich Hubmann diferencia as dimensões da privacidade em 3 círculos 

concêntricos: segredo ou intimidade como círculo interno, vida privada como círculo 

intermediário e a esfera pessoal como círculo externo. Todos esses círculos representam 

o sentimento de privacidade do indivíduo, importante para o julgamento que cada ser 

humano entende por privacidade, a depender de quão restrito ou ampliado seu 

sentimento.15 Considerando os aspectos e dimensões da privacidade podemos tratar dos 

seus principais conceitos. 

 

 
13 a. Privacy is a relational concept. It comes to the fore in a community. Where people interact, the issue 
of privacy emerges. b. Privacy is directed towards the personal domain. What is deemed personal is, to 
some extent at least, culturally defined. In general one may state that personal or private aspects of my life 
are those aspects that do not, or tend not to, affect the significant interests of others. c. To claim privacy is 
to claim the right to limit access or control access to my personal or private domain. d. An effective way to 
control access to my personal realm is to control the distribution of textual images or verbal information 
about it. e. To claim privacy is to claim the right to a (personal) domain of immu- nity against the judgments 
of others. f. Privacy is a relative concept. It is a continuum. Total privacy may be as undesirable as total 
transparency. It is a matter of appropriateness for the situation at hand. It is unfortunately (or fortunately) 
a matter of judg- ment. INTRONA, Lucas D. Privacy and the Computer: Why We Need Privacy in the 
Information Society. Metaphilosophy, Volume 28, Issue 3. EUA, 24 Jan. 2003. Disponível em:  
<https://www.researchgate.net/publication/227638885_Privacy_and_the_Computer_Why_We_Need_Pri
vacy_in_the_Information_Society>. Acesso em: 18 nov. 2019. 
14 LUKÁCS, Adrienn. What is privacy? The history and definition of privacy. University of Szeged, 
Faculty of Law and Political Sciences, Department of Labour Law and Social Security. Disponível em: 
<http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/10794/7/3188699.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2020. 
15 MENDES, Laura Schertel. Transparência e privacidade: Violação e proteção da informação pessoal 
na sociedade de consumo. Universidade de Brasília, 2008. 
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2.1 Conceito de privacidade 

 

Privacidade é um direito interdependente dos valores sociais. Conceituar 

privacidade é extrair uma imagem estática daquele momento social, essa pode ser uma 

inspiração para o futuro, mas não será a exata representação anos depois. A dinâmica na 

pluralidade de valores e a dificuldade em conceituar o que é privacidade foi afirmado pelo 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos, relatando que não era possível uma definição do 

conceito de vida privada, quando uma palavra representa valores diversos em cada 

sociedade e para cada pessoa, diferenciando-se no seu próprio momento.16 

 

A maneira como conceituamos a privacidade em cada contexto 
influencia profundamente a forma como moldamos soluções 
legais para problemas específicos. Podemos avaliar os resultados 
de nossas concepções, observando como elas funcionam na 
solução dos problemas. Embora eu critique as tentativas de 
localizar uma concepção abrangente de privacidade, certamente 
não estou argumentando contra os esforços para conceituar a 
privacidade. Conceituar a privacidade em contextos específicos é 
uma etapa essencial para lidar com problemas legais e políticos.17 
(tradução nossa) 

 

O estudo da evolução do direito demonstra essa dificuldade. Os primeiros 

trabalhos publicados sobre privacidade não a reconheciam como um direito independente, 

mas uma das vertentes do direito à personalidade, especialmente prestigiada como 

proteção à boa fama contra “boatos” publicados em jornais.18 

 

Muitos estudiosos tentaram articular a necessidade de proteger a 
privacidade e o que ela deveria representar, mas a privacidade não 

 
16 OLIVEIRA, Rafael Santos de; BARROS Bruno Mello Correa de; PEREIRA, Marília do Nascimento. O 
direito à privacidade na internet: Desafios para a proteção da vida privada e o direito ao 
esquecimento. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 70, pp. 561 - 594, jan./jun. 2017. Disponível 
em: <https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1863>. Acesso em 05/05/2020. 
17 The way we conceptualize privacy in each context profoundly influences how we shape legal solutions 
to particular problems. We can evaluate the results of our conceptions by looking to how well they work in 
solving the problems. Although I critique attempts to locate an overarching conception of privacy, I am 
certainly not arguing against endeavors to conceptualize privacy. Conceptualizing privacy in particular 
contexts is an essential step in grappling with legal and policy problems. SOLOVE, Daniel J. 
Conceptualizing Privacy. California Law Review. Berkeley, jul. 2020. Vol. 90 Pub. 4. Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=313103  Acesso em: 24 jul. 2019, p. 1154. 
18 SCHWARTZ, Paul M.; SOLOVE, Daniel J. The PII Problem: Privacy and a New Concept of Personally 
Identifiable Information. New York University Law Review, vol. 86, no. 6, 2011, p. 1814. Disponível 
em:  
<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2638&context=facpubs>. Acesso em: 
15 set. 2019. 
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tem uma definição clara ou única. A visão moderna do direito à 
privacidade é atribuída a Samuel Warren e Louis Brandeis, que o 
definiram como “direito de ser deixado sozinho”. Com o tempo, 
a literatura sobre privacidade chegou a lidar extensivamente com 
a formação de uma concepção teórica de privacidade que fornece 
melhor entendimento desse direito. Alan Westin ofereceu a 
“teoria do controle”, que conceitua a privacidade como o direito 
de controlar as informações sobre si mesmo. Ruth Gavison e 
Anita Allen conceituaram a privacidade dentro de uma “teoria de 
acesso limitado”, que postula que a privacidade está relacionada 
à nossa preocupação com a nossa acessibilidade aos outros. 
Finalmente, Helen Nissenbaum ofereceu uma estrutura 
conceitual de privacidade como integridade contextual que liga a 
proteção de informações pessoais às normas de contextos 
específicos. 19 (tradução nossa) 

 

São diversos significados da palavra privacidade, mas todos possuem um 

denominador comum: era algo a ser restringido e protegido para preservar a 

individualidade. 

Uma importante observação, que reflete as citações do capítulo, é a concentração 

de doutrinas e jurisprudências dos Estados Unidos sobre conceito de privacidade. Além 

da primeira menção de privacidade ser reconhecida como realizada pelos autores 

americanos Warren e Brandeis20, a privacidade é um direito muito pesquisado naquela 

jurisdição, com fartos trabalhos acadêmicos e decisões judiciais que a exploram com 

profundidade.  

No Brasil, o estudo da privacidade ainda é recente, fato corroborado pela falta da 

previsão expressa do direito pela Constituição Federal. Apenas com a Lei Geral de 

Proteção de Dados o direito teve uma atenção especial. Qualquer conceito de privacidade 

 
19 Many scholars have attempted to articulate the need to protect privacy, and what it should stand for, yet 
privacy has no clear or single definition. The modern view of the right to privacy is attributed to Samuel 
Warren and Louis Brandeis, who defined it as the “right to be let alone.” In time, privacy literature came 
to deal extensively with forming a theoretical conception of privacy that furnish better understanding of 
that right. Alan Westin offered the “control theory” which conceptualizes privacy as the right to control 
information about oneself.8 Ruth Gavison and Anita Allen conceptualized privacy within a “limited access 
theory” which posits that privacy is related to our concern about our accessibility to others. Finally, Helen 
Nissenbaum offered a conceptual framework of privacy as contextual integrity that links the protection of 
personal information to the norms of specific contexts. FELDMAN, Dan; HABER, Eldar. Measuring and 
Protecting Privacy in the Always-On Era. Berkeley Technology Law Journal, Vol. 35, No. 1, 2019. 01, 
Fev. 2019. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3404086>. Acesso em: 28 ago. 2019. 
20 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 
5. Cambridge, 15 Dez. 1890. p. 193-220. Disponível em:  
<https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2019. 
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na jurisdição nacional deve se dar por uma construção doutrinária, diante da falta de 

definição legal.21 

Mesmo que descritos por autores de outra jurisdição, os conceitos de privacidade 

podem ser transportados para o Brasil, pois referem-se a valores universais, inerentes aos 

seres humanos. Essa afirmação pode ser confirmada diante dos conceitos apresentados 

por Daniel J. Solove22, também utilizados por autores nacionais23, demonstrando que a 

essência do direito transcende jurisdições. 

Como referência, utilizaremos os conceitos apresentados por Marcel Leonardi: 

direito a ser deixado só (the right to be left alone); resguardo contra interferências alheias; 

segredo ou sigilo; e controle sobre informações e dados pessoais.24 

 

2.1.1 Privacidade como direito de ser deixado só (em paz) 

 

Considerado como uma das doutrinas originais do tema, primeiro texto observou 

o direito à privacidade, foi o artigo denominado Right to Privacy (Direito à Privacidade) 

escrito por Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis na Harvard Law Review em 1890.25 

A teoria teve como sua precursora o aspecto da privacidade social, Warren via-se 

constantemente perturbado pelos jornais e boatos sociais, além da exposição da 

intimidade de alguns conhecidos pelas colunas sociais. Uma das teses principais refletia 

a privacidade como um princípio fluido, influenciado por fatores políticos, sociais e 

econômicos.26 

Diante da popularização dos jornais e do aumento de colunas sociais, o direito de 

ser deixado em paz estava cada vez mais ameaçado.27 Vejam como os fatos se repetem, 

 
21 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 46. 
22 SOLOVE, Daniel J. Conceptualizing Privacy. California Law Review. Berkeley, jul. 2020. Vol. 90 Pub. 
4. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=313103  Acesso em: 24 jul. 2019. 
23 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar: 2006. Pedro 
CORREIA, Miguel Alves Ribeiro; JESUS, Inês Oliveira Andrade de. O lugar do conceito de privacidade 
numa sociedade cada vez mais orwelliana. Revista Direito, Estado e Sociedade. Rio de Janeiro, jan 2017. 
pg. 144. LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor - Linhas gerais de 
um novo direito fundamental. Brasilia: Saraiva: 2017. 
24 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
25 GLANCY, Dorothy J. The Invention Of The Right To Privacy. Arizona Law Review. Vol. 21, Numero 
1. Arizona, 1979. Disponível em: < http://law.scu.edu/wp-content/uploads/Privacy.pdf>. Acesso em: 
20/03/2020.  
26 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 
5. Cambridge, 15 Dez. 1890. p. 193-220. Disponível em:  
<https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2019. 
27 GLANCY, Dorothy J. The Invention of the Right to Privacy. Wayback Machine. Arizona Law Review, 
v.21, n.1, pp.1-39, Arizona, 1979. Disponível em:  
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àquela época eram os jornais, hoje é a internet que difunde as informações ameaçando o 

direito à privacidade. Sempre houve o necessário cuidado com os instrumentos de difusão 

de informações. 

Apesar de ser um texto pioneiro, os autores afirmam que já existia na 

jurisprudência ocorrências da ideia de privacidade, destacando o caso Olmstead v. United 

States28. Nesse caso, a Suprema Corte entendeu que uma escuta ilegal não violava direitos 

individuais e poderia ser utilizada para condenação criminal. Essa decisão foi logo 

revertida em Katz v. United States29, ocorrendo a primeira menção de proteção à 

privacidade, com fundamento na quarta emenda constitucional. Como a privacidade não 

era um direito protegido de forma expressa pela Constituição Americana, o julgado 

concluiu que ele decorria do direito de liberdade, em sua vertente “ser deixado em paz e 

de ficar livre das intrusões do próprio governo”.30 

O artigo “Right to privacy” revelou um retrato social fundamentado nos 

problemas da época em relação aos jornais e tabloides, contexto que favoreceu o início 

do estudo da privacidade. Recentemente, fundamento similar justificou novas 

considerações ao direito à privacidade. Dessa vez não eram os jornais ou tabloides que 

prejudicam a individualidade, mas uma outra forma de comunicação, a internet.31 

Em que pese o pioneirismo do conceito de Warren e Brandeis, ele é limitado em 

relação ao fluxo de informações e valores na sociedade atual. Essas informações são 

acompanhadas de escolhas que extrapolam apenas o ser deixado só. Ou seja, para a 

sociedade atual, a privacidade certamente envolve um aspecto exterior e diverso entre as 

pessoas que compartilham mesma cultura e valores.32 

 
<http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1318&context=facpubs>. Acesso em: 03 
jan. 2020. 
28 O caso também levantou questões sobre o uso de evidências reunidas em violação da lei do estado de 
Washington que proibia escutas telefônicas. Durante todo o processo de Olmstead, os tribunais federais 
confrontaram o impacto da nova tecnologia e seus efeitos nas definições legais tradicionais de privacidade 
e liberdade pessoal. O telefone e a revolução que o acompanha nas comunicações, exigiram que os tribunais 
considerassem a aplicação da Declaração de Direitos a condições não pensadas pelos legisladores e as 
decisões dos tribunais sobre a Quarta e a Quinta Emenda influenciaram diretamente a opinião popular sobre 
o experimento continuado na proibição nacional. HAMM, Richard F. Olmstead v. United States: The 
Constitutional Challenges of Prohibition Enforcement. Federal Trials and Great Debates in United States 
History. University at Albany, SUNY. 2010. Disponível em: 
https://www.fjc.gov/sites/default/files/trials/olmstead.pdf Acesso em: 12 ago. 2019. 
29 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Katz v. United States. 389 U.S. 347. Cornell Law School. 17 dez. 
1967. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/389/347>. Acesso em: 12 ago. 
2019. 
30 CLEAVER, Carole M. Privacy Rights In Medical Records, 13 Fordham Urb. L.J. 165. Nova York, 
1985. Disponível em: https://ir.lawnet.fordham.edu/ulj/vol13/iss1/6  Acesso em: 14 ago. 2019. 
31 MENDES, Laura Schertel. Transparência e privacidade: Violação e proteção da informação pessoal 
na sociedade de consumo. Universidade de Brasília, 2008. p. 05. 
32 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 54. 
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2.1.2 Privacidade como resguardo a interferências alheias (limitação de acesso à 

individualidade) 

 

Essa concepção trata a privacidade como direito de cada pessoa viver sua vida em 

paz, com o mínimo de interferência, além de decidir quais pensamentos, sentimentos e 

ações pessoais serão públicas. 

“Representa o direito de o indivíduo manter seus assuntos para si e decidir em que 

medida eles serão submetidos às observações e discussões públicas”.33 Esse conceito é 

uma evolução importante do anterior, pois considera a privacidade em três vertentes: 

segredo, anonimato e solidão.  

Interferências alheias importa em dividir o aspecto público, o qual todos tem 

acesso, e privado, exclusivo do indivíduo. 

 

Vários teóricos contemporâneos também têm concepções 
avançadas de acesso limitado. Para a filósofa Sissela Bok, 
privacidade é "a condição de ser protegido contra acesso 
indesejado por outros, seja acesso físico, informações pessoais ou 
atenção". Hyman Gross, um teórico legal da privacidade, concebe 
a privacidade como "a condição da vida humana na qual o 
conhecimento de uma pessoa ou de assuntos de sua vida pessoal 
é limitado.” Segundo Ernest Van Den Haag, “Privacidade é o 
acesso exclusivo de uma pessoa (ou outra entidade legal) a um 
domínio próprio. O direito à privacidade autoriza alguém a 
excluir os outros de (a) assistir, (b) utilizar, (c) invadir (invadir ou 
de outras maneiras afetar) seu domínio privado.” A teórica 
jurídica Anita Allen afirma que “um certo grau de 
inacessibilidade é uma condição importante e necessária para a 
aplicação adequada da privacidade.” 34 (tradução nossa) 

 

 
33 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 56.  
34 A number of contemporary theorists also have advanced limited access conceptions. For philosopher 
Sissela Bok, privacy is “the condition of being protected from unwanted access by others either physical 
access, personal information, or attention.” Hyman Gross, a legal theorist of privacy, conceives of privacy 
as “the condition of human life in which acquaintance with a person or with affairs of his life which are 
personal to him is limited.” According to Ernest Van Den Haag, “Privacy is the exclusive access of a person 
(or other legal entity) to a realm of his own. The right to privacy entitles one to exclude others from (a) 
watching, (b) utilizing, (c) invading (intruding upon, or in other ways affecting) his private realm. “Legal 
theorist Anita Allen asserts that “a degree of inaccessibility is an important necessary condition for the apt 
application of privacy.” SOLOVE, Daniel J. Conceptualizing Privacy. California Law Review. Berkeley, 
jul. 2020. Vol. 90 Pub. 4. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=313103.  Acesso em: 24 jul. 2019, p. 
1103. 
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Preservar a privacidade é garantir que estado e sociedade respeitem os indivíduos 

como um ser praticamente inacessível, proprietário de seu próprio domínio.  

Para esse conceito, entendo que a privacidade se confunde com o aspecto de 

liberdade. Temos a liberdade de escolha, escolha de ver outras pessoas terem acesso, seja 

ao nosso “eu” interior ou a outros aspectos de nossa vida. Trata-se de um conceito de 

privacidade que domina nossa inclusão na sociedade.  

O problema em entender privacidade como vedação de interferências alheias é 

adaptar o conceito às necessidade de interferência das informações que estão fora do 

nosso controle, difundidas em sistemas públicos e privados, exemplo das contas 

bancárias, prontuários e prescrições médicas. 

 

2.1.3 Privacidade como segredo ou sigilo 

 

O terceiro conceito define privacidade como segredo ou sigilo. Na legislação 

brasileira, segredo ou sigilo existem como forma de proteção da privacidade, exemplo do 

sigilo bancário ou segredo de justiça. Não devem ser confundidos com o próprio conceito, 

quando são apenas instrumentos de sua proteção. Compreender privacidade apenas como 

direito de segredo ou sigilo impõe um limite dos aspectos inerentes da sua proteção.35 

Esse foi o conceito que inseriu as informações pessoais da saúde como um 

importante aspecto da privacidade. Em Whalen v. Roe36, julgamento envolvendo 

informações de prescrições médicas que chegou à Suprema Corte Americana, fundou-se 

na compreensão de que prescrições médicas eram informações protegidas pela 

privacidade, sujeitas ao sigilo médico-paciente.  

Esse caso foi levado ao judiciário pois, um estatuto de Nova York exigia que 

médicos relatassem as autoridades estaduais as identidades dos pacientes que recebiam 

substâncias controladas. No total, três cópias da receita deveriam ser emitidas, uma para 

o arquivo médico, outra para a farmácia e a terceira para o departamento de saúde 

estadual. Como os formulários incluíam informações pessoais como nome, endereço e 

idade, questionou-se a legalidade da norma frente ao direito de liberdade. 

 
35 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 66. 
36 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Whalen v. Roe. 429 U.S. 589. United States Supreme Court. 
Cornell Law School, 22 fev. 1977. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/429/589>. Acesso em: 11 ago. 2019. 
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A privacidade compreendia como um segredo é um conceito de grande expoente. 

Corrobora o fato de os médicos terem prontamente protestados contra o estatuto de Nova 

York, alegando que as informações eram protegidas pelo sigilo médico-paciente. Mas 

não só os médicos se sentiam violados, os pacientes foram notadamente contrários, 

alegando que a divulgação das prescrições era uma invasão de natureza íntima, violando 

o direito de sigilo que os pacientes tinham com suas doenças e medicações. 37 

A noção de segredo para o direito médico é um importante conceito de 

privacidade. Toda a relação médico-paciente pressupõe sigilo e confidencialidade das 

informações, sendo instrumentos para a plena proteção da privacidade. Porém, não pode 

se confundir a privacidade propriamente dita com seus instrumentos de proteção, como 

sigilo ou segredo. 

 

2.1.4 Privacidade como controle das informações pessoais 

 

Privacidade, como controle sobre informações pessoais, representa a liberdade no 

“o que, quando, e se” informações tornar-se-ão públicas a outros membros da sociedade. 

Essas informações podem estar relacionadas a individualidade ou intimidade, sendo uma 

teoria que representa o limite do acesso de terceiros, mantendo o controle pelo titular das 

informações.38  

Conforme as informações pessoais são cada vez mais difundidas, essa teoria 

representa uma forma de controle como limitador na invasão do direito à privacidade. 

Como definir o que é controle e quais são seus limites ainda é um desafio.  

 

Não apenas a definição de controle é difícil, mas o controle sobre 
a informação é uma concepção muito ampla. Gerety alega que a 
definição de Westin "em seu rosto inclui todo o controle sobre 
todas as informações sobre si mesmo, seu grupo, suas 
instituições. Certamente a privacidade deve chegar, tanto na lei 
como na vida, a muito menos que isso.” Segundo Inness, nem 
todas as informações pessoais são privadas; ela afirma que “é a 
intimidade dessas informações que identifica uma perda de 
privacidade”. Assim, uma possibilidade é que a concepção de 

 
37 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Whalen v. Roe. 429 U.S. 589. United States Supreme Court. 
Cornell Law School, 22 fev. 1977. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/429/589>. Acesso em: 11 ago. 2019. 
38 SOLOVE, Daniel J. Conceptualizing Privacy. California Law Review. Berkeley, jul. 2020. Vol. 90 Pub. 
4. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=313103  Acesso em: 24 jul. 2019, p. 1111. 
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informações sobre controle possa ter um escopo limitado ao 
incluir apenas informações íntimas.39 

 

Informações são objeto de grande importância para sociedade. Coletar dados 

sobre uma coletividade representa um poderoso meio de influência e domínio sobre as 

atividades individuais, especialmente destacado após o avanço dos serviços digitais. 

Esses dados podem ser de interesse exclusivo do titular, assim como, podem ser de 

interesse de uma coletividade.40 

O problema das informações pessoais de interesse coletivo é que elas podem ser 

utilizadas para influenciar, alterando a verdadeira vontade do individuo ou da 

coletividade. 

 

Os estudiosos da privacidade e da vigilância preocupam-se cada 
vez mais com o fato de os coletores de dados poderem usar as 
informações que coletam sobre nossos comportamentos, 
preferências, interesses, renda e assim por diante para nos 
manipular. Eles se sentem “sem valor” e “inseguros”. Empresas 
de “economia compartilhada”, como a empresa Uber, exploraram 
maneiras de influenciar não apenas o comportamento de seus 
clientes, mas também de seus motoristas, levantando 
preocupações sobre possíveis manipulações no local de trabalho.  
E recentes eleições nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, 
França e outros países levantaram questões sobre o uso de 
técnicas semelhantes para manipular processos políticos 
democráticos.41 (tradução nossa) 

 
39 Not only does defining control prove difficult, control over information is too broad a conception. Gerety 
claims that Westin’s definition “on its face includes all control over all information about oneself, one’s 
group, one’s institutions. Surely privacy should come, in law as in life, to much less than this.”136 
According to Inness, not all personal information is private; she contends that “it is the intimacy of this 
information that identifies a loss of privacy.”137 Thus one possibility is that the control-overinformation 
conception could be limited in scope by including only intimate information. SOLOVE, Daniel J. 
Conceptualizing Privacy. California Law Review. Berkeley, jul. 2020. Vol. 90 Pub. 4. Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=313103  Acesso em: 24 jul. 2019, p. 1114. 
40 SUSSER, Daniel; ROESSLER, Beate; NISSENBAUM, Helen F. Online Manipulation: Hidden 
Influences in a Digital World (December 23, 2018). Georgetown Law Technology Review, Forthcoming. 
Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3306006>. Acesso em: 25 nov. 2019. 
41 Privacy and surveillance scholars increasingly worry that data collectors can use the information they 
gather about our behaviors, preferences, interests, incomes, and so on to manipulate us. Consider: it was 
recently discovered that Facebook allows advertisers to target vulnerable teenagers at moments when they 
feel “worthless” and “insecure.” “Sharing economy” firms like the ride-hailing company Uber have 
explored ways to influence not only the behavior of their customers but also that of their drivers, raising 
concerns about potential manipulation in the and elsewhere have raised questions about the use of similar 
techniques to manipulate workplace. And recent elections in the United States, the United Kingdom, 
Germany, France, democratic political processes. SUSSER, Daniel; ROESSLER, Beate; NISSENBAUM, 
Helen F. Online Manipulation: Hidden Influences in a Digital World (December 23, 2018). Georgetown 
Law Technology Review, Forthcoming. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3306006>. 
Acesso em: 25 nov. 2019, p. 01. 
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Realmente, privacidade como controle das informações pessoais é um dos 

principais conceitos de privacidade, reatando com os direitos fundamentais de liberdade 

e igualdade. Estabelece uma opção do individuo, expor ou não suas informações. Porém, 

o conceito não abrange os aspectos da privacidade, externos às informações pessoais.  

Para a saúde, privacidade depende da relação médico e paciente, informações pessoais e 

aspectos externos que influenciam suas decisões, ou seja, a individualidade não pode ser 

medida apenas por relações e informações, mas depende de como a pessoa também se vê. 

Restringir o conceito de privacidade apenas ao controle de informações pessoais 

seria ignorar todo o crescimento do direito, desde sua menção por Samuel D. Warren e 

Louis D. Brandeis, desconsiderando intimidade e aspectos extrínsecos da pessoa. 

 

2.1.5 Privacidade como uma das faces da personalidade 

 

Por esse conceito, o direito à privacidade deve ser compreendido como um direito 

inerente à pessoa humana, determinando elementos próprios da individualidade. A 

personalidade tem fundamento na cultura particular de cada ser humano, aspectos que 

devem ser considerados de titularidade individual.42 Considerar personalidade não impõe 

limitação voluntária ou disposição parcial do direito, mas uma limitação na conformação 

de perspectivas em relação a outros. 

Se o a privacidade importa proteção da esfera privada, cabe apenas ao titular 

autorizar a publicidade dessas informações. A falta de autorização não importa na 

limitação ou renúncia voluntária, mas no exercício regular da proteção da 

personalidade.43 

 
42 OLIVEIRA, Adauto José de. Direito a personalidade e a privacidade digital. Conteúdo Jurídico. 
Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/51793/direito-a-personalidade-e-a-
privacidade-digital>. Acesso em: 30 nov. 2019. 
43 RUARO, Regina Linden. Privacidade e Autodeterminação Informativa Obstáculos ao Estado de 
Vigilância? Arquivo Jurídico, Teresina, Jan./Jun. de 2015, p. 41-60.  
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Privacidade como uma das faces do direito da personalidade é o conceito de 

adotado pela doutrina majoritária brasileira44, inclusive disposto pelo poder constituinte 

no artigo 5°, inciso X45. 

 

De qualquer forma, entende-se que a confusão estabelecida entre 
os termos não tem grande importância: “A Carta Magna, que se 
sobrepõe a tudo, declara invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas”, destacando que devem ser dados 
a dimensão e o alcance corretos às expressões da lei: intimidade 
e vida privada são atributos da personalidade, ainda que não 
sejam palavras sinônimas, e podem conter a mesma significação 
ou alcance jurídico, em virtude de sua “fluidez, vaguidade e 
subjetividade”. Do mesmo modo, afirma-se não haver utilidade 
na distinção entre os termos intimidade e vida privada, tendo em 
vista que foram “sequencialmente alinhados em obséquio à 
técnica legislativa de todo louvável à vista de variantes 
doutrinárias (insuficientes para minorar a tutela de um ou outro), 
motivo porque o texto se socorreu de ambos substantivos para 
afiançar o valor que endereçou a qualquer aspecto recôndito da 
pessoa”. 46 

 

Esse entendimento foi reafirmado Supremo Tribunal Federal: “(...) direitos de 

personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra (...)”47. Recentemente 

a Ministra Rosa Webber em julgamento liminar da ADI 6387 reconheceu a privacidade 

como sobrevindo do direito à personalidade  

 

“(...) O assim chamado direito à privacidade (right to privacy) e 
os seus consectários direitos à intimidade, à honra e à imagem 
emanam do reconhecimento de que a personalidade individual 
merece ser protegida em todas as suas manifestações.”48 

 

 
44 Ver ROBL FILHO, Ilton Norberto. Direito, intimidade e vida privada: uma perspectiva histórico-
política para uma delimitação contemporânea. Revista Eletrônica do CEJUR, v. 1, n. 1, ago./dez. 2006. 
SCHREIBER, Anderson. Os Direitos da Personalidade e o Código Civil de 2002. Diálogos sobre direito 
civil. Rio de Janeiro, 2008. 
45 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação; 
46 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 82. 
47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 21.311. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=307494315&tipoApp=.pdf>. Acesso em: 
29 dez. 2019. 
48 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6387. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6387MC.pdf>. Acesso em 09/07/2020. 
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Adotaremos esse conceito como sendo aquele descrito pela Constituição Federal 

e importante para o direito brasileiro. Entretanto, a privacidade não se resume apenas à 

personalidade, dependendo de fluidez e pluralidade para sua descrição. Privacidade é um 

conjunto de proteção contra diversos problemas, adotado na medida de sua necessidade. 

 

Atenta a essa necessidade de um conceito plural e às novas formas 
de ameaça à privacidade decorrentes da evolução tecnológica, 
parte da doutrina norte-americana afirma ser necessário 
reconhecê-la como um conjunto de proteções contra uma 
pluralidade de problemas distintos, relacionados entre si, (...).49 

 

Assim como a personalidade protege o nome, honra e imagem, a vida privada 

realmente é um conceito que bem se aplica à individualidade. Porém, não é completo por 

restringir-se apenas ao aspecto da personalidade propriamente dita.50 Como forma de 

pluralidade do conceito, a privacidade deve envolver personalidade, liberdade, expressão 

e outros direitos individuais. O direito deve evoluir como um direito próprio, distinto da 

personalidade, dependendo dos aspectos subjetivos para uma definição em cada situação. 

Um recente exemplo de como a privacidade possui um conceito variável, 

dinâmico e dependente dos valores do próprio momento, é como a pandemia do COVID-

19 permitiu que dados de celulares fossem rastreados sem ordem judicial. Antes, esse fato 

era considerado violador da privacidade, exceto mediante ordem judicial. A nova 

necessidade de rastrear pessoas para estudo e proteção contra a propagação do vírus, esse 

reflexo da privacidade de rastreamento de celulares foi relativizado, não sendo mais 

considerado violador.51 

A diversidade de elementos é um dos motivos da dificuldade em conceituar 

privacidade. Como a Constituição Federal adotou o conceito de privacidade como um dos 

pilares da personalidade, deve ser considerado como principal conceito para o direito 

nacional, ressalvado seus valores mutáveis.  

 

 
49 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 83. 
50 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 
5. Cambridge, 15 Dez. 1890. p. 193-220. Disponível em:  
<https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2019. 
51 MODESTO. Jéssica Andrade; EHRHARDT JUNIOR, Marcos. Danos colaterais em tempos de 
pandemia: preocupações quanto ao uso dos dados pessoais no combate a COVID-19. Revista Eletrônica 
Direito e Sociedade. Canoas, 2020. Disponível em: 
https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/redes/article/viewFile/6770/pdf. Acesso em: 07/05/2020. 
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2.2 Relação dos dados médicos ao conceito de privacidade 

 

Como a dificuldade da definição do conceito de privacidade jaz na rápida mutação 

das prioridades de uma sociedade, definir quais os valores essenciais é um obstáculo que 

deve ser ponderado em cada momento histórico. Essa dificuldade não afasta a 

necessidade na defesa da intimidade, pessoalidade, dados pessoais e, especialmente, a 

privacidade dos dados médicos. 

Esses elementos são essenciais e representam uma importante expressão dos 

futuros avanços médicos. As grandes empresas digitais compreenderam o significado da 

privacidade e sua relação com o big data, razão do desenvolvimento de sistemas próprios 

como Amazon AWS, Microsoft Azure e IBM Watson Health, com um controle próprio 

das informações.52 

Dados em big data obrigam um maior controle das informações. Antes um 

prontuário médico era só acessado e controlado fisicamente. Com as evoluções digitais, 

essa consulta pode ser instantânea e de forma online, por muitos usuários. Essa facilidade 

impõe novos modelos de controle. 

Apesar de serem uma maior ameaça à privacidade, benefícios dos sistemas 

digitais já são sentidos em avanços de pesquisas e inovações. Exemplo da descoberta da 

misteriosa doença que afeta os usuários de cigarros eletrônicos. Através do maior fluxo 

de informações entre pacientes, descobriu-se que portadores de certos sintomas eram 

fumantes de cigarros eletrônicos, determinando uma relação imediata com a doença e a 

possibilidade do desenvolvimento dos tratamentos em comum.53 

Esses indícios reafirmam o big data como um importante instrumento para o 

desenvolvimento da ciência e inovações da saúde. Mas será que os meios utilizados se 

justificam pelo fim? A relação de uma atividade que envolve informações pessoais 

sensíveis é delicada e deve ser cuidadosamente considerada.  

Pela experiência profissional, posso dizer que as formas de proteção do direito à 

vida, o que inclui tratamento médico, é um assunto distinto pela nossa própria 

 
52 MSV, Janakiram. How IBM And Microsoft Are Disrupting The Healthcare Industry With Cognitive 
Computing. Forbes, Nova York, 03 jan. 2017. Disponível em:  
https://www.forbes.com/sites/janakirammsv/2017/01/03/how-ibm-and-microsoft-are-disrupting-the-
healthcare-industry-with-cognitive-computing/#5e915a2f1a92. Acesso em:  
20 nov. 2019. 
53 WHYTE, Chelsea. US to ban flavoured e-cigarettes after hundreds get strange illness. Newscientist. 12 
set. 2019. Disponível em: <https://www.newscientist.com/article/2216256-us-to-ban-flavoured-e-
cigarettes-after-hundreds-get-strange-illness/>. Acesso em: 13 set. 2019. 
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humanidade. Ela trata a “esperança” como inquestionável e pode afastar razão, moral ou 

ética. Privacidade está intrinsicamente conectada a liberdade individual.54 Em uma 

sociedade mais livre, consequentemente, maior será a exigência de privacidade. Quanto 

menor a liberdade maior a desconsideração pela privacidade.55  

A China é reconhecidamente uma das sociedades mais conectadas, detentora do 

maior banco de dados de informações pessoais no mundo.56 Mesmo que as informações 

sejam adquiridas sem protestos sociais, utilizá-las ilimitadamente reduz a liberdade 

individual.57 Não se trata de uma condenação dos princípios, mas uma observação quanto 

a diversidade de consideração pela privacidade. Devemos compreender que 

considerações diferentes ocorrem em razão de outras prioridades. 

Informações médicas são parte do que entendemos como “eu”, essa consciência é 

o primeiro passo para conceituar nossa própria ideia de privacidade. Exames médicos são 

um retrato de partes de nossos corpos, nossas imagens. O direito de divulgar e informar 

outras pessoas é exclusivo de cada titular, uma forma de liberdade e expressão. 

A privacidade é uma dimensão de práticas e aspectos de vida, exemplo é a 

afirmação da Suprema Corte Americana em Union Pacific Railway Co. v. Botsford58, de 

que o corpo é de posse e controle de cada um dos indivíduos, demonstrando que 

privacidade não é estática, mas mutável e independente. 

As mudanças nas formas de captura dos dados médicos, proporcionadas pelas 

novas tecnologias, não devem ser ignoradas. Nesse caso, o valor da privacidade deve ser 

analisado no contexto de cada situação, tendo em conta o benefício e a necessidade de 

manutenção da intimidade, personalidade, segredo, sigilo ou pessoalidade, dependendo 

da necessidade de proteção ao caso concreto. 

 

 
54 HARTZOG, Woodrow, The Inadequate, Invaluable Fair Information Practices. 76 Maryland Law 
Review 952. Northeastern University School of Law Research Paper No. 301-2017. Boston, 11 Ago. 2017. 
Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3017312>. Acesso em: 16 set. 2019, p. 214.  
55 WESTIN, Alan F. Privacy And Freedom. 25 Wash. & Lee L. Rev. 166 (1968), Disponível em: 
https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol25/iss1/20. Acesso em: 06 dez. 2019. 
56 KSHETRI, Nir. Big data’s role in expanding access to financial services in China. International 
Journal of Information Management. Volume 36, Issue 3, June 2016, Pages 297-308. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.014>. Acesso em 12/05/2020. 
57 LIANG Fan. et. al. Constructing a Data‐Driven Society: China's Social Credit System as a State 
Surveillance Infrastructure. PolicY & Internet, Volume10, Issue4, Special Issue: Social Media and Big 
Data in China. China, Dez. 2018 P. 415-453. Disponível em:   
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/poi3.183?casa_token=NwN6ae0M3IYAAAAA:SUiK0F
1bYRzK6v0KWBQPA3ONl4bloqr1hWXTrViY3Sa6G16HxJm8sL_aYlYip6EWZdyo43oPYpsKaHfNg  
Acesso em: 22 nov. 2019. 
58 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Union Pacific Railway Co. v. Botsford, 141 U.S. 250 (1891). 
Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/141/250/> Acesso em 24/08/2019. 
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2.3 Relevância da privacidade médica 

 

Compartilhamento de big data médico por empresas mineradoras amparam a 

proteção da intimidade? A resposta não é simples, mas o avanço do compartilhamento de 

dados pessoais médicos já pode ser sentido por todos. A partir do momento que nossa 

intimidade não é respeitada o controle da relação social poderá ser normatizado e 

objetivamente medido, representando a importância da privacidade médica. 

 

Quero agora dar uma conta do valor da privacidade com base na 
ideia de que existe uma conexão estreita entre nossa capacidade 
de controlar quem tem acesso a nós e informações sobre nós e 
nossa capacidade de criar e manter diferentes tipos de 
relacionamentos sociais com pessoas diferentes. De acordo com 
esse relato, a privacidade é necessária se quisermos manter a 
variedade de relacionamentos sociais com outras pessoas que 
queremos ter, e é por isso que é importante para nós. Por um 
"relacionamento social", não quero dizer nada especialmente 
incomum ou técnico, quero dizer o tipo de coisa que geralmente 
temos em mente quando dizemos que duas pessoas são amigas ou 
são marido e mulher ou que uma é a empregadora da outra.59 
(tradução nossa) 

 

Quando a intimidade é exposta, um controle sobre atos e relacionamentos podem 

ser questionados. Esse foi o fundamento do estudo da privacidade por Warren e 

Brandeis60, repetição da história de que a evolução de tecnologias ligadas  à velocidade 

de propagação das informações afeta diretamente o indivíduo. 

Como tentativa de controle das informações privadas, a OCDE - Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, adotou as recomendações FIP – Fair 

 
59 I want now to give an account of the value of privacy based on the idea that there is a close connection 
between our ability to control who has access to us and to information about us, and our ability to create 
and maintain different sorts of social relationships with different people. According to this account, privacy 
is necessary if we are to maintain the variety of social relationships with other people that we want to have, 
and that is why it is important to us. By a “social relationship” I do not mean anything especially unusual 
or technical; I mean the sort of thing which we usually have in mind when we say of two people that they 
are friends or that they are husband and wife or that one is the others employer. RACHELS, James. Why 
Privacy Is Important.  Philosophy & Public Affairs, Vol. 4, No. 4 Princeton, 1975, pp. 323-333. 
Disponível em:  
https://pdfs.semanticscholar.org/c14b/09e6287a8a950942efd0030370574574eb2c.pdf. Acesso em: 18 
nov. 2019. 
60 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 
5. Cambridge, 15 Dez. 1890. p. 193-220. Disponível em:  
<https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2019. 
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Information Principles61, princípios desenvolvidos nos últimos 50 anos para construir o 

uso responsável dos dados pessoais, tentativa de proteger o indivíduo dos prejuízos pelo 

avanço na tecnologia. Em relação a primeira onda de digitalização, os princípios eram 

suficientes para resolver os problemas relacionados à privacidade, mas em relação as 

novas ondas digitais, eles não são mais suficientes.62 

Cabe mencionar que esses são princípios são adotados por diversos países que 

consideram a privacidade como direito de importância social.  

A primeira menção dos princípios ocorreu pelo Comitê Consultivo em Sistemas 

Automatizados de Dados Pessoais para o Secretário do Departamento de Saúde, 

Educação e Bem-Estar dos EUA. Vejam que a privacidade na saúde sempre foi uma 

preocupação relevante, precursora da própria defesa da privacidade digital. 

Um endereço é uma informação pessoal, mas não diz respeito a informações 

íntimas. Outras, mais sensíveis à individualidade, são as que merecem maior proteção, 

exemplo das informações médicas e financeiras. 

Não revelar aos seus colegas de trabalho que é portador de uma doença ou não 

avisar aos filhos que possui uma doença terminal para valer-se seus últimos dias sem 

qualquer tratamento diferenciado, são exemplos de exercício da liberdade individual 

através da privacidade, uma das razões da importância do cuidado com dados médicos. 

A Lei Geral de Proteção de Dados, preocupando-se em manter a proteção dos 

princípios FIP, afirma que são considerados dados pessoais sensíveis informações 

relacionadas à pessoa natural.63 Contudo, interação de tecnologias, instigam o 

 
61 São princípios FIP: 1) Limitar a quantidade de dados pessoais que eles coletam e coletar dados pessoais 
com o conhecimento ou consentimento do titular dos dados (o "Princípio da limitação de coleta"); 2) 
Garantir que os dados coletados sejam relevantes para os fins para os quais serão utilizados e sejam 
"precisos, completos e atualizados" (o "Princípio da qualidade dos dados"); 3) Especificar os propósitos 
para os quais os dados são coletados (o "Princípio da Especificação de Propósito"); 4) Obter consentimento 
para usar e divulgar dados pessoais para outros fins que não aqueles especificados no momento da coleta 
(o "Princípio da Limitação de Uso");  5) Adotar “salvaguardas de segurança razoáveis” para proteger os 
dados (o “Princípio de Salvaguardas de Segurança”); 6) Ser transparente sobre suas práticas e políticas de 
coleta de dados (o "Princípio da Abertura"); 7) Permitir que indivíduos acessem os dados coletados a partir 
deles, contestem os dados e que dados imprecisos sejam apagados, retificados, concluídos ou alterados (o 
"Princípio da participação individual"); e, 8) Ser responsável pelo cumprimento dos princípios (o "Princípio 
da Responsabilidade"). OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 
Data, Organisation for Economic Co-Operation and Developmen. Hereinafter OECD Guidelines. 
Disponível em:   
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpe
rsonaldata.htm. Acesso em: 13 set. 2019. 
62 HARTZOG, Woodrow, The Inadequate, Invaluable Fair Information Practices. 76 Maryland Law 
Review 952. Northeastern University School of Law Research Paper No. 301-2017. Boston, 11 Ago. 2017. 
Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3017312>. Acesso em: 16 set. 2019. 
63 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural 
identificada ou identificável; 
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crescimento do mercados informações. Um desses mercados é a formação de big data de 

dados médicos, que tenta reunir todas as informações médicas possíveis para realizar 

previsões e padrões. 

A proteção da privacidade médica tem como ponto de partida resguardar o 

prontuário médico, documento que consta todas as informações e histórico pessoal. Esse 

documento é uma rica fonte de informações para mineradores e formadores de bancos de 

dados médicos. 

 

O prontuário médico é um documento elaborado pelo profissional 
e é uma ferramenta fundamental para seu trabalho. Nele constam, 
de forma organizada e concisa, todos os dados relativos ao 
paciente, como seu histórico familiar, anamnese, descrição e 
evolução de sintomas e exames, além das indicações de 
tratamentos e prescrições. Feito no consultório ou hospital, o 
prontuário é composto de informações valiosas tanto para o 
paciente como para o próprio médico. Seu principal objetivo é 
facilitar assistência ao paciente. 64 

 

Pelo Código de Ética Médica65, as informações relacionadas à relação médico-

paciente devem ser mantidas em sigilo, mas essa normativa aplica-se somente aos 

médicos e não as empresas que recebem e armazenam as informações do prontuário. 

Portanto, não há regulação própria para a proteção dos dados médicos fora da relação 

médico-paciente, exceto aquela imposta pela legislação de proteção de dados pessoais. 

Por que manter a privacidade dos dados médicos é importante? Existe em nós um 

sentimento de que a privacidade é uma obrigação natural do ser humano. O respeito pela 

privacidade reflete o respeito pela autonomia e pelo desejo individual de desenvolvimento 

próprio e em relação a terceiros. “Por uma questão prática, o respeito à privacidade pode 

ser justificado à luz dos danos que podem resultar da divulgação de informações 

pessoais”. 66 

 
64 FARINA, Aguiar. Prontuário Médico. Conselho Federal de Medicina. Brasília, 29 Nov. 1999. 
Disponível em:  http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&id=20462:prontuario-medico 
Acesso em: 18 nov. 2019. 
65 É vedado ao médico: Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua 
profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica. Disponível em:  
<https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 
15 nov. 2019. 
66 As a practical matter, respect for privacy may be justified in light of the harms that can result from 
disclosures of personal information. SCOTT, Charity. Is Too Much Privacy Bad for Your Health? An 
Introduction to the Law, Ethics, and HIPAA Rule on Medical Privacy, 17 Ga. St. U. L. Rev. (2000). 
Disponível em:  
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Em Biddle v. Warren General Hospital67, a Suprema Corte Americana entendeu 

que a divulgação de informações de pacientes violaria dois interesses. O primeiro da 

expectativa de confidencialidade e o segundo em evitar prejuízos pela circulação das 

informações. Portanto, existe uma expectativa legítima do ser humano de que suas 

informações médicas serão protegidas e permanecerão dentro do círculo de proteção 

individual. 

Um exemplo da necessidade de preservação da privacidade médica, foi a 

resolução do Conselho Federal de Medicina que afastava a obrigatoriedade de informar a 

CID (Classificação Internacional de Doenças) em atestados médicos68, isso porque as 

informações específicas da doença estão no âmbito da privacidade individual, e não 

devem ser de conhecimento de terceiro sem o expresso consentimento do seu titular. 

A privacidade médica deve ser absoluta? Como qualquer outro direito individual, 

não existe direito absoluto, sendo que sua aplicação deve estar em consonância com 

outros direitos e deveres. 

 

Nenhum direito fundamental é absoluto. Com efeito, direito 
absoluto é uma contradição em termos. Mesmo os direitos 
fundamentais sendo básicos, não são absolutos, na medida em 
que podem ser relativizados. Primeiramente, porque podem 
entrar em conflito entre si – e, nesse caso, não se pode estabelecer 
a priori qual direito vai “ganhar” o conflito, pois essa questão só 
pode ser analisada tendo em vista o caso concreto. E, em segundo 
lugar, nenhum direito fundamental pode ser usado para a prática 
de ilícitos. Então – repita-se – nenhum direito fundamental é 
absoluto.69 

 

A relatividade dos direitos levanta a questão de como equacionar o avanço 

científico, proporcionado pelos instrumentos advindos do compartilhamento de 

informações pessoais (como big data) e o direito à privacidade. A própria teoria dos 

 
https://readingroom.law.gsu.edu/gsulr/vol17/iss2/1  Acesso em: 17 nov. 2019. 
67 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/oh-supreme-
court/1376087.html>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
68 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Tribunal Superior do Trabalho ratifica Resolução CFM 
sobre a CID. Disponível em:  
<https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28161:2019-04-10-16-19-
05&catid=3>. Acesso em: 29 nov. 2019. 
69 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Tv Justiça. 
Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Joao_Trindadad
e__Teoria_Geral_dos_direitos_fundamentais.pdf>. Acesso em: 07 dez. 2019.  
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direitos fundamentais determina a relatividade e necessidade de equilíbrio entre os 

direitos e expõe os indícios da solução. 

 

2.4 Indicadores de informações pessoais médicas e confidencialidade 

 

Informações pessoais médicas são todas aquelas relativas a tratamentos ou estado 

de saúde constante em fichas, prescrições ou históricos. Podem constar em bancos de 

dados de hospitais, laboratórios, planos de saúde, farmácias ou empresas operadoras de 

dados médicos.  

Todas as informações pessoais médicas são dados que identificam um paciente e 

somente podem ser compartilhados durante o atendimento médico pelos agentes da 

relação. São protegidos diagnósticos, tratamentos, informações sobre o plano de saúde, 

endereço, nome e informações demográficas, inclusive aquelas que não estão 

relacionadas à assistência médica, exemplo de afastamento do trabalho.70 

 

O direito do paciente à privacidade se justifica, portanto, com 
base em três argumentos: 1) A privacidade se constitui um direito 
pessoal e de propriedade, que é violado quando ocorre o acesso 
desautorizado a essa pessoa ou a informações referentes a ela; 2) 
A privacidade tem valor instrumental, uma vez que serve para a 
criação e a manutenção de relações sociais íntimas e para a 
expressão da liberdade pessoal, sendo necessária para o 
estabelecimento da confiança entre o médico e o paciente; 3) A 
privacidade se justifica pelo respeito à autonomia do paciente e 
consiste em um exercício de autodeterminação.71 

 

Esse tipo de autonomia depende da exclusão de informações que identificam. A 

legislação americana HIPAA- Health Insurance Portability and Accountability Act 

definiu 18 identificadores que quando relacionados são considerados informações 

pessoais médicas. No Brasil não existe nenhuma legislação similar, mesmo na LGPD, 

que apenas indicou o que seriam dados anonimizados.72 Todavia, os marcadores 

 
70 DAVIDSON, George. What is protected health information (PHI)? Jotform, San Francisco, 19 nov. 
2019. Disponível em: <https://www.jotform.com/blog/what-is-protected-health-information/>. Acesso em: 
26 dez. 2019. 
71 FRANÇA, Thamara Alves de. Sigilo Médico. Disponível em: < https://medpri.me/upload/texto/texto-
aula-1167.html>. Acesso em 20/12/2019. 
72 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa 
ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 
tratamento; BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm  Acesso em: 30 nov. 2019. 
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propostos pela HIPAA são uma boa indicação das informações necessárias para a 

proteção da privacidade médica. 

Conforme o HIPAA, são considerados identificadores: nome, identificador 

geográfico (Ex: cidade, bairro, rua, código postal), datas, número de telefone, fax, e-mail, 

seguro social (CPF), prontuário, seguro de saúde, conta corrente, certificado ou licença 

(Ex: CRM, OAB), identificador de veículo, série de aparelhos, URLs, IP, identificadores 

biométricos (Ex: digital, retina e voz), identificador facial e, por fim, qualquer número 

único, característicos ou pseudônimo de paciente. 73 

A legislação americana reconheceu identificadores diretos e indiretos como 

ameaças à privacidade médica, determinando a sua exclusão para afastar a classificação 

de dados como pessoais médicos, pois afetam o sigilo da relação e devem ser 

resguardadas, tanto pelas partes, quanto pelas pessoas que tiverem acesso a essas 

informações. 

 

Todos os que trabalham com informações sobre saúde - 
profissionais de informática em saúde e gerenciamento de 
informações em saúde, clínicos, pesquisadores, administradores 
de empresas e outros - têm a responsabilidade de respeitar essas 
informações. E, como pacientes, temos direitos de privacidade 
com relação às nossas próprias informações de saúde e uma 
expectativa de que nossas informações sejam mantidas em sigilo 
e protegidas. Como cidadãos, nosso interesse público em 
informações sobre saúde pode prevalecer, como em situações que 
envolvam saúde pública ou crime. O equilíbrio dos vários 
interesses em informações de saúde e a manutenção de sua 
confidencialidade, privacidade e segurança apresentam desafios 
contínuos e importantes nos sistemas legais e de saúde dos EUA 
e oportunidades de carreira para profissionais de gerenciamento 
de informações em saúde.74 (tradução nossa) 

 

 
73 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Health Information Privacy. Disponível em:  
https://www.hhs.gov/hipaa/index.html  Acesso em: 26 dez. 2019. 
74 All who work with health information— health informatics and health information management 
professionals, clinicians, researchers, business administrators and others— have responsibility to respect 
that information.  And as patients, we have privacy rights with regard to our own health information and 
an expectation that our information be held in confidence and protected.  As citizens, our public interest in 
health information may prevail, such as in situations involving public health or crime.  Balancing the 
various interests in health information and upholding its confidentiality, privacy and security present 
ongoing and important challenges within the U.S. healthcare and legal systems, and career opportunities 
for health information management professionals. PRATER, Valerie S. Confidentiality, privacy and 
security of health information: Balancing interests. Biomedical and Health Information Sciences. 
Chicago, 8 dez, 2014. Disponível em: < https://healthinformatics.uic.edu/blog/confidentiality-privacy-and-
security-of-health-information-balancing-interests/>. Acesso em: 23/03/2020. 
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A remoção dos identificadores é indissociável da confidencialidade que envolve 

a relação médica. A confidencialidade é o direito de ver que as informações 

compartilhadas permanecerão dentro do sigilo daquela relação, sob controle de seu titular 

e não divulgada sem seu consentimento. No Brasil a confidencialidade esta prevista pelo 

Código de Ética Médica com reflexo de proteção pela personalidade.75  

A relação confidencialidade entre médico e paciente é um dos preceitos morais 

mais antigos da prática, conhecido como juramento de Hipócrates quando diz: “Àquilo 

que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver 

visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto”.76 

A relação médico-paciente só pode ser totalmente completa se houver confiança 

de ambas as partes, sem reflexos econômicos ou sociais. Essa garantia de privacidade 

como sigilo é o direito do paciente ver-se livre para comunicar seus mais profundos 

segredos, sem medo de julgamentos, represálias ou sanções sociais.77 

 

A confidencialidade é uma característica presente desde os 
primórdios das profissões de saúde. O juramento hipocrático, do 
século V a.C., estabelecia que: "qualquer coisa que eu veja ou 
ouça, profissional ou privadamente, que deva não ser divulgada, 
eu manterei em segredo e contarei a ninguém". Thomas Percival, 
em seu livro Medical Ethics, de 1803, também reiterava a 
importância da garantia da preservação das informações para uma 
adequada relação médico-paciente. Confidencialidade, desta 
forma, é a garantia do resguardo das informações dadas em 
confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada.78 

 

Como as informações de saúde são de propriedade do paciente, servem apenas 

para armazenar e facilitar o próprio tratamento médico. A guarda dessas informações 

 
75 Art. 11 - O médico deve manter sigilo quanto às informações confidenciais de que tiver conhecimento 
no desempenho de suas funções. O mesmo se aplica ao trabalho em empresas, exceto nos casos em que seu 
silêncio prejudique ou ponha em risco a saúde do trabalhador ou da comunidade. CONSELHO FEDERAL 
DE MEDICINA. Código de Ética Médica. Disponível em:  
<https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 
15 nov. 2019. 
76 CREMESP. Juramento de Hipócrates. Quem somos. Disponível em: 
<https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3>. Acesso em: 23/03/2020. 
77 FRANCISCONI, Carlos Fernando; GOLDIM, José Roberto. Aspectos Bioéticos da Confidencialidade 
e Privacidade. Iniciação à Bioética. Disponível em:  
<http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/bioetica/ParteIVaspectosbioeticos.htm>. Acesso em: 
17 jan. 2020. 
78 FRANCISCONI, Carlos Fernando; GOLDIM, José Roberto. Aspectos Bioéticos da Confidencialidade 
e Privacidade. Iniciação à Bioética. Disponível em:  
<http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/bioetica/ParteIVaspectosbioeticos.htm>. Acesso em: 
17 jan. 2020. 
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impõe o dever de sigilo a qualquer pessoa que tenha acesso em razão do exercício da 

profissão. Isso equivale a dizer que qualquer acesso às informações prescricionais do 

paciente deveria atender aos mesmos pressupostos de sigilo, confidencialidade e 

responsabilidade. 

 

Como já citado anteriormente, em um hospital universitário, 
durante o período de uma internação média de oito dias, pelo 
menos 75 diferentes pessoas podem lidar com o prontuário do 
paciente. Deve-se ressaltar que tanto os médicos como os 
enfermeiros e demais profissionais de saúde, assim como todos 
os funcionários administrativos que entram em contato com as 
informações por dever de ofício, têm autorização para o acesso às 
mesmas apenas em função da necessidade profissional. Vale 
salientar que qualquer outra pessoa, que não o paciente, não tem 
o direito de usar as informações do prontuário livremente, salvo 
no caso de pacientes menores de idade ou declarados como 
incapazes. Nessas situações, os seus representantes legais 
assumem este direito.79 

 

A relação de confidencialidade não se estende a todos, apenas aqueles que entram 

em contato com os dados por dever de ofício. Prontuário é o retrato das informações 

compartilhadas em razão da relação confidencial. Suas informações, além de serem de 

titularidade do paciente, são informações pessoais médicas protegidas pela privacidade. 

Como a privacidade é pessoal e protetora da individualidade, reduzir suas 

características afetam a aplicabilidade, o qual pode afetar direitos como liberdade e 

igualdade. Portanto, mesmo que fora da relação médica, o dever de sigilo se mantém, sob 

pena de infração ao direito à privacidade. Os interesses nas informações médicas são 

exclusivos do paciente, assim como, o prontuário médico é um dos documentos relevantes 

na proteção da privacidade, outros, possuem identificadores que devem ser observados 

pela relação de confidencialidade, salvo se removido identificadores. Esses são 

denominados dados anonimizados. 

 
  

 
79 FRANCISCONI, Carlos Fernando; GOLDIM, José Roberto. Aspectos Bioéticos da Confidencialidade 
e Privacidade. Iniciação à Bioética. Disponível em:  
<http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/bioetica/ParteIVaspectosbioeticos.htm>. Acesso em: 
17 jan. 2020. 
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3 CAPTAÇÃO E MINERAÇÃO DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS 

 

Dados são o oxigênio da tecnologia, são eles que alimentam as pesquisas e 

inovações.  Carros elétricos, órgãos sintéticos e cirurgias robóticas dependem do big data 

para avançarem e se aperfeiçoarem. Diante dessa nova necessidade da era digital, algumas 

empresas iniciaram a busca de informações de forma desenfreada, em direta ameaça à 

privacidade dos titulares dos dados. 

O papel disruptivo dos dados em big data possui direta influência na geração e no 

aperfeiçoamento de novas tecnologias, tendo potencial de solução para muitos dos 

problemas sociais, todavia, essa evolução não pode ocorrer às custas de direitos 

individuais. Exemplo da internet das coisas com a promessa de que objetos de consumo 

formem diversos bancos de dados, o que nos faz pensar como essa inundação de 

informações será equalizada com a intimidade, liberdade de escolha e evolução 

tecnológica.  

Informações pessoais captadas devem ser compartilhadas de forma irrestrita ou 

permanecerão sob a custódia de seus titulares? Questões como essa são cada vez mais 

comuns, pois a crescente captação de dados proporciona maiores dificuldade no controle 

da qualidade das informações compartilhadas.80 

A mineração de prescrições médicas foi um dos mercados pioneiro na formação 

de banco de dados. Sua principal finalidade era de análise das informações para 

planejamento e crescimento de mercado. Quando a atividade surgiu, a colheita de 

informações tinha como finalidade encontrar padrões prescricionais por médicos, 

aprimorando a publicidade direcionada. Todavia, a atividade evoluiu com o big data, 

facilitando a identificação de certos padrões que vão além das informações dos 

medicamentos prescritos.81 

A preocupação com o avanço desenfreado no compartilhamento de prescrições 

médicas é um dos motivos que optei por explorar a temática. Existe um mercado 

farmacêutico pouco regulado, representando 70 bilhões de reais no Brasil.82 As leis de 

 
80 RICHARDS, Neil M.; KING, Jonathan H. Three Paradoxes of Big Data. 66 STAN. L. REV. ONLINE 
41. Standford, 03 set. 2013. Disponível em:  
<http://www.datascienceassn.org/sites/default/files/Three%20Paradoxes%20of%20Big%20Data_0.pdf>. 
Acesso em: 26 dez. 2019. 
81 ORENTLICHER, David. Prescription Data Mining and the Protection of Patients’ Interests. Journal of 
law, Medicine & Ethics. Indianapolis, 2010. Disponível em: 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1748-720X.2010.00468.x>. Acesso em 12/03/2020. 
82 VARGAS, Mateus. Indústria farmacêutica fatura R$ 69,5 bilhões em 2017, alta de 9,4%. Migalhas, 
Brasília, 23 nov. 2018. Disponível em:  
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proteção de dados pessoais são uma das primeiras formas legislativas de proteção 

concreta, frente informações em big data, isso porque os dados pessoais ficaram mais 

expostos conforme as tecnologias evoluíram. 

Antes de enfrentarmos o problema, proponho compreendermos o funcionamento 

do mercado de prescrições médicas, a razão da captação e de seu compartilhamento. São 

duas fases: a captação das informações e a mineração dos dados. Essas fases são operadas 

por empresas distintas, mas interligadas pela forma de criação do big data.  

De um lado farmácias e drogarias recebem as prescrições e alimentam sistemas 

com dados do médico prescritor, medicamento e identidade do paciente. Por outro lado, 

mineradoras recebem e processam as informações, extraindo e utilizando conclusões para 

o fim desejado. Esse é o ciclo que iremos utilizar para compreender a temática da re-

identificação. 

 

3.1 Conceito: Banco de dados, big data e mineração de dados 

 

Para a avançarmos na pesquisa alguns conceitos técnicos, bem como seus 

funcionamentos básicos, devem ser mais bem detalhados. Quando farmácias e drogarias 

gravam nossas informações formam um big data ou banco de dados? O que é mineração 

de dados?  

Dados são fatos representados por números. Um banco de dados nada mais é do 

que o local que os números estão armazenados, em pequena ou grande quantidade, 

representando arquivos físicos. Exemplo são os bancos de dados de fotos que 

armazenamos em nossos celulares, elas são representadas por arquivos na memória física 

de cada aparelho.  

O termo big data representa a ideia de concentração de uma enorme quantidade 

de fatos variados, reunido por diversos bancos de dados com características especiais.83 

Existem muitas definições de big data, adotaremos a referenciada como “3v”, a qual 

afirma ser big data dados recolhidos e armazenados de forma variada, com velocidade e 

grande volume.  

 
<https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/tributoseempresas/saude/industria-
farmaceutica-fatura-r-695-bilhoes-em-2017-alta-94-23112018>. Acesso em: 28 dez. 2019. 
83 PANDYA, Raveena et al. Big Data Vs Traditional Data. International Journal for Research in Applied 
Science & Engineering Technology (IJRASET). Volume 3, Issue X. Department of Information 
Technology, D.J Sanghvi College of Engineering, Mumbai University, out. 2015. Disponível em:  
<https://www.ijraset.com/fileserve.php?FID=3339>. Acesso em: 07 dez. 2019. 
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Vivemos em um mundo onde os dados são coletados em 
quantidades cada vez maiores, resumindo mais do que as pessoas 
e as máquinas fazem e capturando uma granularidade mais fina 
de seu comportamento. Essas três maneiras de caracterizar dados 
são algumas vezes descritas como volume, variedade e 
velocidade - a definição de big data. Eles são coletados por causa 
do valor percebido nos dados, mesmo que não saibamos 
exatamente o que faremos com eles. Inicialmente, muitas 
organizações o coletam e relatam resumos, geralmente usando 
abordagens de inteligência de negócios que se tornaram 
comuns.84 (tradução nossa) 

 

Não é necessária uma finalidade específica para armazenamento de dados, essa é 

uma característica do big data, determinando seu valor na possibilidade de extração de 

um conteúdo baseado em informação armazenadas. Dessa forma, como não é o objeto do 

trabalho o detalhamento do tema, mencionarmos big data como referência da reunião de 

muitas informações, dos mais variados tipos e rapidamente reunidas.85  

Outro aspecto de importância para o leitor é que o big data pode ser armazenado 

de forma organizada ou desorganizada, exemplo são os posts do Facebook que podem ser 

considerados desorganizados - possuem informações diversas (nomes, localizações, 

imagem, referências). Por outro lado, prescrições médicas gravadas em um sistema de 

informação de farmácias podem ser consideradas organizadas, se divididas em campos 

específicos como data, pacientes, prescritores e medicamentos. 

O armazenamento de forma organizada permite alcançar conclusões sem 

necessidade de análise computacional ou complexos algoritmos específicos de 

mineração. Cito o exemplo das prescrições médicas em um big data organizado, quando 

 
84 We live in a world where data is collected in ever‐increasing amounts, summarizing more of what people 
and machines do, and capturing finer granularity of their behavior. These three ways to characterize data 
are sometimes described as volume, variety, and velocity—the definition of big data. They are collected 
because of the perceived value in the data even if we don’t know exactly what we will do with it. Initially, 
many organizations collect it and report summaries, often using approaches from business intelligence that 
have become commonplace.  DEAN, Jared. Big Data, Data Mining, and Machine Learning. Wiley. New 
Jersey, 2014, p. xiii. Disponível em:  
<https://doc.lagout.org/Others/Data%20Mining/Big%20Data%2C%20Data%20Mining%2C%20and%20
Machine%20Learning_%20Value%20Creation%20for%20Business%20Leaders%20and%20Practitioners
%20%5BDean%202014-05-27%5D.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2019. 
85 DE MAURO, Andrea; GRECO, Marco; GRIMALDI, Michele. What is big data? A consensual definition 
and a review of key research topics. AIP Conference Proceedings 1644, 97 (2015). Department of 
Enterprise Engineering, University of Rome Tor VERGATA. Roma, 2015. Disponível em: <http://big-
data-fr.com/wp-content/uploads/2015/02/aip-scitation-what-is-bigdata.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
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poderíamos verificar o número de prescritores do medicamento Y no ano de 2018 apenas 

pela classificação das informações. 

Em relação a mineração de dados, sua definição ainda não está totalmente formada 

pela doutrina especializada, em razão da rápida reformulação dos conceitos utilizados e 

sua definição variar entre autores renomados.86  

Entenderemos como mineração de dados duas atividades. A primeira busca, reúne 

e analisa informações através de softwares dedicados na procura de padrões, referências 

ou conexões. A análise de quais medicamentos estariam sendo prescritos para a Influenza 

seria um exemplo. Essa não é uma informação diretamente alcançada pela observação ou 

classificação simples dos dados, mas somente através do cruzamento das informações de 

farmácias, hospitais ou governos. Trata-se de uma modelagem que procura uma utilidade 

nos dados.  

A segunda atividade da mineração é a suposição de fatos futuros. Esse tipo de 

análise é muito útil para a alocação de recursos e otimização de pesquisa e 

desenvolvimento, exemplo do surgimento de uma nova perspectiva de doença que pode 

significar aumento de valor de mercado para uma determinada empresa farmacêutica. 

 

A modelagem preditiva é uma das tarefas mais comuns de 
mineração de dados. Como o nome indica, é o processo de pegar 
dados históricos (o passado), identificar padrões nos dados que 
são vistos por alguma metodologia (o modelo) e depois usá-lo 
para fazer previsões sobre o que acontecerá no futuro (pontuação 
de novos dados).87 (tradução nossa)  

 

Portanto, são duas as finalidades da mineração de dados. A modelagem preditiva 

explora algoritmos de mineração de dados para produzir modelos preditivos. Por outro 

lado, a conhecida cultura de descoberta de conhecimento, está relacionada à exploração 

 
86 KOH, Hian Chye; TAN, Gerald. Data Mining Applications in Healthcare. Journal of Healthcare 
Information Management — Vol. 19, No. 2. Estados Unidos, 2011. Disponível em: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.92.3184&rep=rep1&type=pdf>. Acesso em: 
12/03/2020. 
87 Predictive modeling is one of the most common data mining tasks. As the name implies, it is the process 
of taking historical data (the past), identifying patterns in the data that are seen though some methodology 
(the model), and then using the model to make predictions about what will happen in the future (scoring 
new data). DEAN, Jared. Big Data, Data Mining, and Machine Learning. Wiley. New Jersey, 2014, p. 
xiii. Disponível 
em:<https://doc.lagout.org/Others/Data%20Mining/Big%20Data%2C%20Data%20Mining%2C%20and
%20Machine%20Learning_%20Value%20Creation%20for%20Business%20Leaders%20and%20Practiti
oners%20%5BDean%202014-05-27%5D.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2019, p. 55. 
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de algoritmos para extrair o conhecimento válido, novo e útil.88 Veja um dos exemplos 

apresentados por Jiawei Han em um processo de mineração de dados do Google para 

estimar o alcance de um vírus da gripe: 

 

Um mecanismo de pesquisa (por exemplo, o Google) recebe 
centenas de milhões de consultas todos os dias. Cada consulta 
pode ser vista como uma transação em que o usuário descreve 
suas necessidades de informações. Que conhecimento novo e útil 
um mecanismo de pesquisa pode aprender com uma coleção tão 
grande de consultas coletadas dos usuários ao longo do tempo? 
Curiosamente, alguns padrões encontrados nas consultas de 
pesquisa do usuário podem divulgar um conhecimento 
inestimável que não pode ser obtido lendo apenas itens de dados 
individuais. Por exemplo, as tendências da gripe do Google usam 
termos de pesquisa específicos como indicadores da atividade da 
gripe. Ele encontrou uma estreita relação entre o número de 
pessoas que pesquisam informações relacionadas à gripe e o 
número de pessoas que realmente apresentam sintomas de gripe. 
Um padrão surge quando todas as consultas de pesquisa 
relacionadas à gripe são agregadas. Usando dados agregados de 
pesquisa do Google, o Flu Trends pode estimar a atividade da 
gripe em até duas semanas mais rapidamente do que os sistemas 
tradicionais. Este exemplo mostra como a mineração de dados 
pode transformar uma grande coleção de dados em conhecimento 
que pode ajudar a enfrentar um desafio global atual. 89 (tradução 
nossa). 

 

 
88 GROSSMAN, Robert. et. al. The Management and Mining of Multiple Predictive Models Using the 
Predictive Modeling Markup Language. National Center for Data Mining. University of Illinois at Chicago, 
abr. 2002. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/profile/Stuart_Bailey2/publication/222303387_The_management_and_mini
ng_of_multiple_predictive_models_using_the_predictive_modeling_markup_language/links/5dfed19c45
85159aa4900b87/The-management-and-mining-of-multiple-predictive-models-using-the-predictive-
modeling-markup-language.pdf. Acesso em 30/04/2020.  
89 A search engine (e.g., Google) receives hundreds of millions of queries every day. Each query can be 
viewed as a transaction where the user describes her or his information need. What novel and useful 
knowledge can a search engine learn from such a huge collection of queries collected from users over time? 
Interestingly, some patterns found in user search queries can disclose invaluable knowledge that cannot be 
obtained by reading individual data items alone. For example, Google’s Flu Trends uses specific search 
terms as indicators of flu activity. It found a close relationship between the number of people who search 
for flu-related information and the number of people who actually have flu symptoms. A pattern emerges 
when all of the search queries related to flu are aggregated. Using aggregated Google search data, Flu 
Trends can estimate flu activity up to two weeks faster than traditional systems can. This example shows 
how data mining can turn a large collection of data into knowledge that can help meet a current global 
challenge. HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline; PEI, Jian. Data Mining Concepts and Techniques. Morgan 
Kaufmann, 3. Ed, 2012. Disponível em:  
<http://myweb.sabanciuniv.edu/rdehkharghani/files/2016/02/The-Morgan-Kaufmann-Series-in-Data-
Management-Systems-Jiawei-Han-Micheline-Kamber-Jian-Pei-Data-Mining.-Concepts-and-Techniques-
3rd-Edition-Morgan-Kaufmann-2011.pdf>. Acesso em: 21 set. 2019, p. 02. 
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O processo utilizado pelo Google possui tanto características preditivas como 

informacional. Para a mineração de prescrições médicas a atividade mais utilizada é a 

busca pela informação. Esse processo é conhecido como Knowledge Discovery in 

Database - KDD sendo sete suas principais etapas.90 

1) Limpeza de dados – remoção de ruídos e dados inconsistentes; 

2) Integração de dados - fontes de dados podem ser combinadas; 

3) Seleção de dados - dados relevantes para a tarefa de análise são recuperados 

do banco de dados; 

4) Transformação de dados - dados são transformados e consolidados em formas 

apropriadas para mineração, executando operações de resumo ou agregação; 

5) Mineração de dados em sentido estrito - processo em que métodos inteligentes 

são aplicados para extrair padrões; 

6) Avaliação de padrões - identificação de padrões interessantes que representam 

o conhecimento com base em medidas de interesse; 

7) Apresentação do conhecimento - técnicas de visualização e representação do 

conhecimento usadas para apresentar o conhecimento extraído aos usuários; 

Importante lembrar que essas etapas pressupõem informações suficientes, 

previamente capturadas por meios próprios ou de terceiros. Algumas questões 

relacionadas influenciam o alcance da mineração, como a forma de aquisição de bancos 

de dados, intromissão de terceiros ou oferecimento de softwares de gerenciamento.91 A 

influência de cada questão depende dos limites das jurisdições que as mineradoras atuem, 

podendo ser mais restritivas ou não em relação à aquisição das informações. 

Apesar de tratarmos apenas das mineradoras de dados prescricionais médicos, 

mencionamos a existência de empresas que atuam nas mais diversas áreas, se sujeitando 

a diferentes parâmetros de captação.92 

 

 
90 CORTÊS, Sergio da Costa; PORCARO, Rosa Maria; LIFSCHITZ, Sérgio. Mineração de dados - 
funcionalidades, técnicas e abordagens. PUC. Rio de janeiro, 02 mai. 2002. Disponível em:  
<ftp://obaluae.inf.puc-rio.br/pub/docs/techreports/02_10_cortes.pdf> Acesso em: 27 nov. 2019. 
91 HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline; PEI, Jian. Data Mining Concepts and Techniques. Morgan 
Kaufmann, 3. ed, 2012. Disponível em: <http://myweb.sabanciuniv.edu/rdehkharghani/files/2016/02/The-
Morgan-Kaufmann-Series-in-Data-Management-Systems-Jiawei-Han-Micheline-Kamber-Jian-Pei-Data-
Mining.-Concepts-and-Techniques-3rd-Edition-Morgan-Kaufmann-2011.pdf>. Acesso em: 21 set. 2019. 
92 GOODFIRMS. Top Data Mining Companies. Disponível em: <https://www.goodfirms.co/big-data-
analytics/data-mining>. Acesso em: 06 jan. 2020. 



 46 

3.2 Formação de banco de dados pelo varejo farmacêutico 

 

O primeiro passo para a formação de um banco de dados de informações pessoais 

é captar informações. Essa ainda ocorre de forma mecânica, através das telas de 

computadores ou smartphones, com inserções dos dados pelos próprios titulares ou 

através terceiros. Os dados são fornecidos pelos titulares quando, por exemplo, realizam 

cadastros em programas de fidelidade ou realizam compras por aplicativos de celular.  

A internet das coisas (IoT) representa uma nova forma de captação, sendo possível 

um fluxo ainda maior de informações reunidas de forma automatizada. Exemplo são as 

assistentes virtuais Amazon Alexa e Google Assistant que processa todas as vozes 

recebidas pelo ambiente.93 

A importância dessas informações para as empresas é formação de big data. 

Conforme o relatório da Divisão de Análise Econômica e Política das Nações Unidas, 

dados são uma nova economia que impulsionam o avançar da humanidade, sendo uma 

das commodities mais valorizadas no mercado. 

 
Os dados estão moldando o futuro da humanidade. A produção, 
distribuição e consumo de dados digitais - a economia de dados - 
estão impulsionando rápidos avanços no aprendizado de 
máquina, inteligência artificial e automação. Indivíduos e 
empresas estão usando dados para reduzir os custos de pesquisa 
e transação e fazer escolhas informadas. Os dados estão 
facilitando a pesquisa científica e médica, tornando as sociedades 
mais produtivas. Está ajudando a melhorar a eficácia das políticas 
públicas, prestação de serviços públicos, transparência e 
responsabilidade. Os dados estão nos ajudando a acompanhar o 
progresso em todas as metas de desenvolvimento sustentável da 
Agenda 2030 e a proporcionar um bem-estar social de base 
ampla.94 (tradução nossa) 

 
93 HOY, Matthew B. Alexa, Siri, Cortana, and More: An Introduction to Voice Assistants, Medical 
Reference Services Quarterly, 2018. 37:1, 81-88. Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02763869.2018.1404391?casa_token=L7coJ5eV-
DUAAAAA%3AJVrKcw0GKbWwGz3SZR7z4Xr9ifsmvdISxLoXVgoe-
F1o4lOZXzpOROhkALdbkbxYKyzF9gbtUtj0pdg&>. Acesso em 13/05/2020. 
94 Data is shaping the future of humanity. The production, distribution and consumption of digital data-the 
data economy-are driving rapid advances in machine learning, artificial intelligence and automation. 
Individuals and businesses are using data to reduce search and transaction costs and make informed choices. 
Data is facilitating scientific and medical research, making societies more productive. It is helping to 
improve the efficacy of public policy, delivery of public services, transparency and accountability. Data is 
helping us track progress on every sustainable development goal in the 2030 Agenda and deliver broad-
based social welfare. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Data Economy: Radical transformation 
or dystopia?. Frontier Technology Quarterly. New York, jan. 2019. Disponível em:  
<https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/FTQ_1_Jan_2019.p
df>. Acesso em: 07 dez. 2019.  
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A captação de dados de prescrições médicas ainda é recente no Brasil. Em um 

primeiro momento, as informações eram fornecidas pelo consumidor ao funcionário da 

farmácia, criando um cadastro para futuras compras com descontos. Os muitos sistemas 

confundiam funcionários e pacientes, mas se mostravam suficientes para a exploração.95 

Recentemente houve uma unificação da captura das informações. Ao invés de 

cadastrar as prescrições nos bancos de dados dos laboratórios, as farmácias criaram 

programas de fidelidade próprios, os quais oferecem os mesmos descontos praticados 

anteriormente. Esse fato não foi publicamente reportado, mas conclui-se que ocorreu em 

razão da percepção do valor dos dados pelas farmácias. 

Ocorre que uma das principais razões para a formação do banco de dados 

prescricionais é o comércio das informações médicas pessoais. Ao invés da captura 

ocorrer por sistemas das mineradoras ou de indústrias farmacêuticas, são as farmácias 

que captam os dados de prescrições, revendendo-os para interessados. Essa alteração do 

modus operandi ocorre porque o comércio de informações prescricionais, além de ser 

uma das importante receita das farmácias, possui outros potenciais de exploração.96 

Exemplo é a possibilidade de verificar padrões de consumo de um medicamento para 

ajuste de estoque, de acordo com o período sazonal ou em uma época de maior incidência 

de uma doença específica. 

Em razão dessa nova sistemática, o que presenciamos são indagações acerca do 

cadastro pelo número CPF para os incríveis descontos oferecidos. Essas exigências 

pressionavam o consumidor a informar o número do documento, quase como um pré-

requisito para a compra. Essa prática no Brasil foi relatada por Brunno Marchetti.  

 

A interpretação que faço é que realmente existe um processo de 
captura, que é uma prática abusiva, ao exigir o CPF para verificar 
se há desconto”, comentou o advogado. Ele explica que, segundo 
o Código de Defesa do Consumidor, os descontos devem ser 
vinculados a um determinado produto, e não à entrega do CPF  
(...) como o número do documento do consumidor é pedido mais 
de uma vez nesses estabelecimentos, isso indica que, além dos 
programas governamentais como o Nota Fiscal Paulista ou o Nota 

 
95 LEITE, Fabiane. Captação de dados de receitas médicas levanta debate ético. O Estado de São Paulo. 
São Paulo, . 20 nov. 2008. Disponível em: https://emais.estadao.com.br/noticias/geral,captacao-de-dados-
de-receitas-medicas-levanta-debate-etico,280822. Acesso em 30/04/2020. 
96 UNITED STATES CONGRESS HOUSE OF REPRESEN. Medicaid Prescription Drug 
Reimbursement: Why the Government Pays Too Much. BiblioGov: 31 dez 2010. p. 36. 
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Paraná, também é alimentado o banco de dados da própria 
farmácia. E isso pode ser mais problemático. 97 

 

A vinculação da informação do CPF aos descontos é uma forma de facilitar a 

formação do banco de dados. Diversas entidades reclamaram da exigência do número do 

documento, dentre elas o Instituto de Referência em Internet e Sociedade – IRIS, que 

representou ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Procon a prática das farmácias.98 

Uma das reclamações foi procedente, momento que o Procon-MG entendeu ilegal 

a captura dos dados, condenando a Drogaria Araújo ao pagamento de multa no valor de 

R$ 7 milhões de reais.99 

Esse modelo de captura de dados foi pensado de forma que o consumidor 

dificilmente recusará fornecer suas informações, quando descontos significativos são 

oferecidos. Conhecida como isca digital, essa técnica é utilizada com muito sucesso pelo 

comércio eletrônico. Sites atraem usuários oferecendo produtos, serviços ou descontos 

em troca de informações. “Uma isca digital (ou um formato de captação de leads Opt-in) 

é um incentivo oferecido por sites e/ou portais para que os potenciais clientes se 

cadastrem e disponibilizem os seus e-mails e outras informações relevantes”.100 

Nas farmácias, além dos descontos oferecidos como iscas, funcionários possuem 

metas de cadastros de novos usuários, gerando um crescimento do banco de dados e 

explorando as informações em maiores e diferentes aspectos. “Em breve conversa que 

tive com atendente da Droga Raia na Vila Madalena, em São Paulo, fui informado de que 

cada funcionário precisa atingir uma meta de 100 novos cadastros no sistema por mês”.101 

 
97 MARCHETTI, Brunno. A distopia do 'me fala o CPF' nas farmácias do Brasil. Motherboard (Vice). 
Brooklyn, 15 fev. 2018. Disponível em: <https://www.vice.com/pt_br/article/9kzbx5/por-que-farmacias-
insistem-para-ter-seu-cpf>. Acesso em: 18 nov. 2019. 
98 IRIS. Instituto de referência em internet e sociedade. Belo Horizonte. Disponível em:  
<http://irisbh.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Representacao-FINAL-MP.pdf>. Acesso em: 06 dez. 
2019. 
99 MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. Drogaria Araújo deverá pagar multa de R$ 7 milhões 
por capturar CPF dos consumidores. Painel Consumidor. Belo Horizonto, 05 dez. 2018. Disponível em: 
<https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/drogaria-araujo-devera-pagar-multa-de-r-7-milhoes-
por-capturar-cpf-dos-consumidores.htm>. Acesso em: 06 dez. 2019. 
100 OLIVEIRA, Rodrigo. 20 iscas digitais super efetivas para gerar leads e crescer a sua lista de e-mails. 
MercadoHack. Brasil, 19 out. 2017. Disponível em: <https://mercadohack.com/iscas-digitais-para-gerar-
leads/>. Acesso em: 05 dez. 2019. 
101 MARCHETTI, Brunno. A distopia do 'me fala o CPF' nas farmácias do Brasil. Motherboard (Vice). 
Brooklyn, 15 fev. 2018. Disponível em: <https://www.vice.com/pt_br/article/9kzbx5/por-que-farmacias-
insistem-para-ter-seu-cpf>. Acesso em: 18 nov. 2019. 



 49 

O Cadastro de Pessoa Física - CPF, conforme descreve Anderson L. Amaral102, é 

apenas uma chave do algoritmo para criar conclusões e produzir hipóteses gerais, 

inclusive fazendo previsões sobre instâncias futuras (mineração de busca pela informação 

e preditiva). Ou seja, de posse das informações reunidas pelo número do CPF, as 

empresas podem processar informações pelo cruzamento de banco de dados que se 

utilizam da mesma chave.103 O número é o principal identificador do nosso perfil, assim 

como um nome identifica pessoas em seu ambiente social, o número identifica a pessoa 

no ambiente digital. O CPF é a informação comumente utilizada como chave na 

identificação das informações, não é indispensável, mas facilita o cruzamento de dados. 

De fato, as informações pessoais possuem grande valor econômico e são de 

interesse das maiores empresas globais. Para as farmácias, a expansão dos bancos de 

dados gera benefícios próprios da exploração e uma grande fonte de renda extraordinária. 

A captação de informações é a tendência do mundo moderno, empresas que não se 

utilizarem dos instrumentos proporcionados pelas análises de dados estarão fadadas ao 

fracasso diante da concorrência que não medirá esforços para utilizar-se das tecnologias 

advindas. 

 

3.3 Introdução ao mercado de mineração de dados médicos 

 

A mineração de dados médicos é um mercado complexo, são poucas as 

informações disponíveis e nenhum interesse em fornecê-las. A IMS Health foi a pioneira 

desse mercado. Recentemente, a empresa fundiu-se com a Quintiles para formar a 

empresa IQVIA. Segundo a revista Forbes104, a Quintiles era a maior empresa do mundo 

em serviços de terceirização farmacêutica, fornecendo desenvolvimento de produtos, 

assistência financeira e serviços comerciais para o auxílio de empresas farmacêuticas em 

seus ensaios clínicos. Após a fusão, a IQVIA105 tornou-se uma empresa de biotecnologia 

 
102 AMARAL, Anderson L. Já te pediram o CPF na farmácia? Aqui, alguns bons motivos para tal. Medium, 
ago. 2019. Disponível em: <https://medium.com/data-hackers/j%C3%A1-te-pediram-o-cpf-na-
farm%C3%A1cia-aqui-alguns-bons-motivos-para-tal-3ad3f94027fe>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
103 KOTSIANTIS, Sotiris B. Supervised Machine Learning: A Review of Classification Techniques. 
Department of Computer Science and Technology University of Peloponnese. Greece, 16 jul. 2007. 
Disponível em:  
<http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/viewFile/148/140>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
104 FORBES. #293 Quintiles. Disponível em: 
<https://www.forbes.com/companies/quintiles/#49c5181e18b0>. Acesso em: 02 dez. 2019. 
105 FORBES. #274 IQVIA. Disponível em: <https://www.forbes.com/companies/iqvia/#10421dfe1c65>. 
Acesso em: 02 dez. 2019. 
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dedicada ao desenvolvimento de serviços de saúde, tecnologia da informação e soluções 

de parceria para serviços farmacêuticos, indústrias e varejo. 

Aproveitando da experiência das empresas fundadoras, a IQVIA expandiu o 

mercado da IMS Health, antes restrito a dados farmacológicos. Dados biomédicos, 

relatórios e banco de dados são medidas indispensáveis para inteligência artificial e 

importantes para internet das coisas, uma das razões da excelente perspectiva de 

crescimento do mercado.106 Ademais, sendo detentora dos dados e capaz de gerar 

relatórios específicos, a empresa será parceira de grandes desenvolvimentos médicos. 

Essa é a verdadeira empresa de big data de dados médicos.  

Como exemplo do uso de dados, pensemos em uma universidade que desenvolve 

pesquisa com órgãos sintéticos. Quanto mais informações utilizadas, maior será a 

possibilidade de análise de rejeição por pacientes, momento que a IQVIA utilizará seu 

big data para auxílio.107 Segundo disposições da empresa, o Brasil é considerado o sexto 

maior mercado farmacêutico do mundo108, mercado dominado pela empresa como 

principal fornecedora de relatórios para redes farmacêuticas e laboratórios.109  

 

3.3.1 Histórico do surgimento da atividade pela IMS Health110 

 

A IMS Health foi objeto de profundo estudo por Adam Tanner111, através de seu 

trabalho podemos compreender como a empresa desenvolveu a mineração de prescrições 

médicas, sendo que será uma das principais fontes de informação quando nos referirmos 

aos métodos de aquisição de banco de dados de prescrições médicas, seu histórico e forma 

de desenvolvimento do mercado. 

 
106 BUSINESSWIRE. IQVIA Introduces Patient Centered Endpoints Solution with Transformative eCOA 
Technology Platform. Business wire, Londres, 25 jun. 2019. Disponível em:  
https://www.businesswire.com/news/home/20190625005551/en  Acesso em: 12 jul. 2019. 
107 KELLY, Susan. NIH's Collins highlights progress on 3D printed human organs. Med Tech Dive. 
Washington, 21 jun. 2019. Disponível em: https://www.medtechdive.com/news/nihs-collins-highlights-
progress-on-3d-printed-human-organs/557356  Acesso em: 30 jun. 2019. 
108 RIBEIRO, Wandy. Brasil é o 6° mercado farmacêutico do mundo. ICTQ. Anapolis, 2019. Disponível 
em: https://www.ictq.com.br/industria-farmaceutica/1060-brasil-e-o-6-mercado-farmaceutico-do-mundo. 
Acesso em 30/04/2020. 
109 CAVALCANTE, Rafael. FONTES, Ricardo. Análise Setorial: Varejo Farmacêutico Organização 
Industrial. Disponível em:  
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4454967/mod_resource/content/1/Varejo%20Farmaceutico_V2
.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
110 TANNER, Adam. Our Bodies, Our Data: How Companies Make Billions Selling Our Medical 
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Fundada em 1954 pelo alemão Ludwig Wolfgang Frohlich, a IMS Health iniciou 

seu trabalho adquirindo fisicamente informações de prescrições médicas das pequenas 

farmácias regionais na Alemanha pós-guerra. Através das informações reunidas, a 

empresa pretendia formar estatísticas das drogas prescritas e referenciar as doenças 

tratadas. Entretanto, a fraca economia do pós-guerra não permitiu que a ideia prosperasse. 

Em que pese o insucesso na Alemanha, o método de compilação de informações inspirou 

o mesmo negócio, com algumas adaptações, na américa em desenvolvimento.  

Em uma nova tentativa de obter as informações, a IMS solicitava através de cartas 

e encartes em revistas médicas, relação de medicamentos prescritos e quais doenças 

estavam sendo indicados, informando que se tratava de requerimento de informações para 

fins de pesquisa. 

A tentativa inicial foi fracassada, talvez porque os médicos não estariam 

interessados em perder tempo compilando informações, ou talvez pela forma invasiva da 

solicitação que afrontava a relação entre médico e paciente. Porém, algumas respostas 

foram enviadas quando brindes eram oferecidos, concluindo que o tempo de compilação 

das informações deveria ser de alguma forma remunerado. Mesmo investindo nessa 

estratégia, a adesão não foi relevante.112  

Longe de desistir da busca pelas informações, o fundador pensou em uma forma 

de remuneração direta aos médicos, assim, fez uma oferta de até 50 dólares por mês aos 

médicos que compartilhavam suas informações. Somente após essa nova forma de 

remuneração, informações significativas começaram a se formar, porém, não formavam 

um volume suficiente. 

Nesse ponto da história, as informações eram compartilhadas com todos os dados 

dos pacientes. Os relatórios continham nome, endereço, número de seguro social, doença 

e todas demais informações em posse dos médicos. Imaginamos que a consciência sobre 

privacidade não era substancial ao ponto de constituir uma preocupação, especialmente 

diante da baixa velocidade de alcance das informações. 

Seguindo essa estratégia, a IMS aumentou suas atividades para formar um banco 

de dados economicamente explorável, sendo a experiência com as pequenas farmácias da 

Alemanha um ponto crucial para a evolução do sistema.  

Àquela época, nos Estados Unidos, a dispensa de medicamentos era basicamente 

efetuada por pequenas farmácias de gerência familiar. O convencimento pelo envio das 

 
112 TANNER, Adam. Our Bodies, Our Data: How Companies Make Billions Selling Our Medical 
Records. Boston: Beacon Press, 2017, p. 04. 
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cópias, ou permissão de acesso por funcionários da IMS, eram realizados diretamente 

com os proprietários. A oferta era de 1 centavo de dólar por prescrição. 113  

Uma das razões do sucesso era a diferença na noção de privacidade para os dias 

atuais. Provavelmente, o sentimento era que o compartilhamento das informações não 

prejudicaria nenhum médico ou paciente.  

Em posse de um relativo volume de informações, a IMS poderia descobrir quais 

médicos eram os mais propensos a adotar novas drogas, quais eram os que mais 

prescreviam certos medicamentos e os que resistiam às investidas dos representantes 

farmacêuticos. 

A popularização do computador pessoal foi o catalisador tecnológico do sucesso 

atual. Agora os farmacêuticos e funcionários podem reunir e processar informações de 

forma instantânea. Dessa forma, o salto de quantidade na captura foi acompanhado de 

acordos com grandes redes farmacêuticas, exemplo da CVS e Walmart114.  

A possibilidade de digitalizar as informações estabelecia um fluxo contínuo no 

comércio das prescrições médicas, importante para empresas além da IMS Health. Esse 

passo definiu o modelo das farmácias e redes varejistas, pois as prescrições ainda são um 

importante fator no faturamento, estimulando a manutenção do comércio de 

informações.115 

Foi a indústria farmacêutica que compreendeu como os dados poderiam auxiliar 

o crescimento do mercado, quando representantes intensificaram suas visitas aos médicos 

prescritores. Exemplos das ações foram relatados por Adam Tanner116. Primeiro aos que 

mais prescreviam suas drogas, concedendo benefícios e brindes. Segundo, mudavam 

estratégias contra médicos que menos prescreviam, retirando benefícios ou adotando 

alternativas de incentivos. A análise fiel das prescrições permitia que um médico 

garantisse grandes retornos financeiros, caso cumprisse sua meta de prescrição. Por outro 

lado, o paciente poderia receber propaganda direcionada em sua caixa de correio, por 

 
113 WIGGINS, Phillip H. Tracking Drug Industry Sales. New York Times. Nova York, 23 mar. 1979. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/1979/03/23/archives/tracking-drug-industry-sales-ims-keeps-
world-audit-on-drug-industry.html  Acesso em: 05 jul. 2019. 
114 Alguns mantém contrato de compartilhamento até hoje, outros, como o Walmart, decidiram que esses 
dados poderiam se voltar contra si, como a possibilidade de definir as lojas mais lucrativas. TANNER, 
Adam. Our Bodies, Our Data: How Companies Make Billions Selling Our Medical Records. Boston: 
Beacon Press, 2017, p. 30. 
115 TANNER, Adam. Our Bodies, Our Data: How Companies Make Billions Selling Our Medical 
Records. Boston: Beacon Press, 2017. 
116 TANNER, Adam. Our Bodies, Our Data: How Companies Make Billions Selling Our Medical 
Records. Boston: Beacon Press, 2017. 
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exemplo, explicitando que o medicamento prescrito para sua pressão arterial iria melhorar 

sua qualidade de vida.  

A IMS Health representou, para a indústria farmacêutica, todo um modelo de 

propaganda e desenvolvimento, melhorando retornos das pesquisas farmacológicas e 

aprimorando as abordagens dos representantes comerciais. Existia uma desigualdade 

entre os laboratórios clientes da IMS e aqueles que optavam pela abordagem tradicional. 

 

3.3.2 Resistência dos defensores da privacidade médica 

 

O compartilhamento desenfreado de informações entre farmácias e a IMS Health, 

em certo momento compreendido como normal pelos médicos, chamou a atenção de 

profissionais defensores da privacidade. Alguns médicos não aceitavam que suas receitas 

fossem compartilhadas, não só pela violação da confidencialidade da relação médica, mas 

também pela afronta ao direito intelectual.117 Esse foi um importante precursor para o 

início da regulação da mineração de dados médicos. 

Através da Lei de Confidencialidade das Informações sobre Prescrição - 

Prescription Information Confidentiality Act118, o Estado de New Hampshire tentou 

limitar as atividades da IMS Health. A Lei, pioneira nos Estados Unidos, proibia a 

utilização de informações de prescrições médicas para fins de publicidade, propaganda 

ou outras atividades que influenciavam vendas no mercado farmacêutico.  

Apesar do foco de negócios da IMS beneficiar diretamente a publicidade da 

indústria farmacêutica, os dados eram muito valiosos para serem restringidos apenas para 

esse fim. Os laboratórios começaram a utilizar algumas estatísticas para melhorar o setor 

de pesquisa e desenvolvimento, identificando, entre outros, a eficácia dos medicamentos 

ou seus efeitos colaterais. Até mesmo planos de saúde começaram a utilizar os dados 

colhidos para identificar fraudes e supostos usos irregulares de medicamentos. Um estudo 

apontou que a economia com o uso dos dados da IMS Health poderia alcançar mais de 

213 bilhões de dólares.119 

 
117 MINSSEN, Timo; PIERCE, Justin. Big Data and Intellectual Property Rights in the Health and Life 
Sciences. Big Data, Health Law, and Bioethics. Cambridge University Press, 2018, p. 311-323. 
118 NEW HAMPSHIRE. Statutes Related to Health Information Privacy. 2010. Disponível em: 
<https://www.dhhs.nh.gov/hie/documents/laws.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
119 CASEY, Tim. Specialty Pharmacies Helping to Evaluate Data and Use Technology to Reduce Costs 
and Improve Quality. Population Health Learning Network. FMCR, 2014. Disponível em: 
https://www.managedhealthcareconnect.com/articles/specialty-pharmacies-helping-evaluate-data-and-
use-technology-reduce-costs-and-improve-qual Acesso em: 01 jul. 2019. 
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O benefício da formação de banco de dados de prescrições médicas não reduziu 

os questionamentos de violação da propriedade intelectual, confidencialidade, sigilo 

profissional e outras questões relacionadas a privacidade. Todas eram levantadas para 

enfrentar a reunião das informações pessoais e violação da relação médico-paciente.  

Considerando que o setor farmacêutico foi um dos maiores mercados em 2018, 

alcançando o valor de 1.2 trilhões de dólares120, seria razoável conceber que as empresas 

mineradoras resistiriam a qualquer regulamento que limitasse o potencial de exploração. 

Nesse caso, a IMS Health e uma de suas parceiras comerciais, a Verispan, ajuizaram duas 

importantes ações judiciais contra a regulamentação americana.  

Através da primeira demanda, IMS Health v. Ayotte121, as empresas questionaram 

a legislação de New Hampshire. O julgamento em primeira instância concluiu que as 

autoras estavam com a razão, o governo estadual não tinha interesse em impedir a 

divulgação de informações comerciais, especialmente quando se tratar de informações 

verdadeiras. O juiz argumentou que a lei não protegia a privacidade, mas apenas limitava 

os interesses comerciais, o que não era de interesse do Estado.122 Já em segunda instância, 

após o ingresso de mais de 16 amicus curiae, o Tribunal de Apelações reverteu a decisão. 

Em síntese, a corte de apelação afirmou que a lei não limitava qualquer direito de 

expressão comercial. 

 

O tribunal identificou primeiro três transações de informações 
que ocorrem antes que um detalhista faça seu discurso de 
marketing: (1) a aquisição de informações específicas por parte 
do requerente, (2) a venda de informações processadas a 
empresas farmacêuticas para uso em detalhes; e (3) o uso dessas 
informações pelos representantes para promover produtos. O 
tribunal então estabeleceu que consideraria apenas os direitos dos 
mineradores de dados e não os dos representantes comerciais ou 
das empresas farmacêuticas. Isso restringiu a análise do tribunal 
a "se ... a aquisição, agregação e venda de dados identificáveis 
pelo prescritor “J” constituem discurso ou conduta, e se os 
interesses governamentais legítimos de New Hampshire são 

 
120 MIKULIC, Matej. Revenue of the worldwide pharmaceutical market from 2001 to 2018. 
STATISTA. Nova York, 30 jan. 2020. Disponível em: 
<https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/>. 
Acesso em 13/03/2020. 
121 EPIC. IMS Health v. Ayotte. Concerning the Use of Prescriber-Identifiable Data for Targeted Market. 
Washington, 2011. Disponível em: https://epic.org/privacy/imshealth/  Acesso em: 13 ago. 2019. 
122 Para o direito norte americano a regulamentação de uma atividade comercial pelo Estado não é vista 
com bons olhos. Essa ingerência estatal pode violar a liberdade e outros direitos, como o citado, 
ocasionando uma afronta às liberdades individuais. KENDRICK, Leslie. The 'Speech' in 'Freedom of 
Speech'. Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper, Mar 2017.  No. 2017-12. Disponível 
em: <https://ssrn.com/abstract=2939794>. Acesso em: 15 ago. 2019. 
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suficientes para contrabalançar quaisquer direitos de fala 
inerentes a eles". ''As seções a seguir consideram os argumentos 
do tribunal de que (1) a atividade dos mineradores de dados 
constituía conduta, não expressão, e (2) mesmo que fosse 
expressão, o estado tinha justificativa suficiente para restringi-
la”. (tradução nossa)123 

 

A confirmação da constitucionalidade foi um duro golpe nas atividades dos 

mineradores de dados médicos, demonstrando que os defensores da privacidade estavam 

corretos ao defenderam o abuso da prática comercial.  

Assim como New Hampshire, os Estados de Vermont e Maine também atuaram 

em leis semelhantes quase simultaneamente. Apesar do julgamento de IMS Health v. 

Ayotte não ter alcançado a Suprema Corte por problemas formais, a lei de Vermont 

causou grande reflexo jurisdicional quando a questão foi aceita e discutida pela Suprema 

Corte Americana em IMS Health v. Sorrell124.  

Essa demanda se iniciou em razão da aprovação da Lei de Confidencialidade de 

Prescrição pelo Estado de Vermont em 2007, sua pretensão estava em aumentar a 

transparência na precificação e informações sobre prescrições de medicamentos. A 

finalidade principal era salvaguardar a privacidade dos pacientes, melhorar a saúde 

pública e conter os gastos da indústria farmacêutica. A lei proibia o uso ou comércio de 

informações médicas por entidades reguladas, medida direcionada para a indústria 

farmacêutica que utilizava as informações para marketing e promoção de produtos, ação 

conhecida como detailing.125 Ainda determinou que, para a mineração dos dados 

 
123 The court first identified three information transactions that occur before a detailer makes her marketing 
pitch: (1) the plaintiffs' acquisition of prescriber-specific information, (2) the sale of processed information 
to pharmaceutical companies for use in detailing, and (3) the use of that information by detailers to promote 
products.104 The court then established that it would consider only the rights of the plaintiffs, the data 
miners, and not those of detailers or pharmaceutical companies. 0s This restricted the court's analysis to 
"whether . . . the acquisition, aggregation, and sale of prescriber-identifiable data J constitute[s] speech or 
conduct and whether New Hampshire's legitimate governmental interests are sufficient to counterbalance 
any speech rights inherent therein."'' The following Sections consider the court's holdings that (1) the data 
miners' activity constituted conduct, not speech, and (2) even if it was speech, the state had sufficient 
justification for restricting it. BAXTER, Alexander D. IMS Health v. Ayotte: A New Direction on 
Commercial Speech Cases, 25 Berkeley Tech. L.J. 649 (2010). Disponível em:  
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1841&context=btlj  Acesso em: 23 ago. 
2019. 
124 BAXTER, Alexander D. IMS Health v. Ayotte: A New Direction on Commercial Speech Cases, 25 
Berkeley Tech. L.J. 649 (2010). Disponível em:  
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1841&context=btlj  Acesso em: 23 ago. 
2019. 
125 KRUSE, Gregory. Pharmaceutical Detailing and Medication Choice: A Micro-Level Analysis of Statins. 
iHEA 2007 6th World Congress: Explorations in Health Economics Paper. 18 Jun. 2007. Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=994961  Acesso em: 20 ago. 2019. 
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prescricionais, as empresas deveriam contar com a anuência expressa dos pacientes, o 

que tornava inviável a manutenção do big data. As leis de New Hampshire e Vermont 

permitiam o uso dos dados sem consentimento expresso apenas para fins de pesquisa e 

educação.  

Na ação contra Ayotte, a reclamação estava focada na inconstitucionalidade por 

infração à liberdade de expressão, porém, as alegações divergiram um pouco entre as duas 

demandas. Inicialmente, alegaram que a Lei de Vermont restringia a liberdade de 

expressão das empresas farmacêuticas, em violação da primeira e décima quarta emenda 

constitucional. Em seguida, afirmavam que a Lei de Vermont foi prejudicada pela 

superveniência lei federal, porque obstruía a capacidade da FDA (Food and Drug 

Administration) de atingir seus objetivos regulatórios126. Como terceiro ponto, afirmaram 

que violava a cláusula de comércio da Constituição Americana, pois regulava o comércio 

fora do próprio Estado. Por fim, também em violação da primeira e décima quarta 

emenda, obrigava as empresas farmacêuticas a subsidiar suas ações, favorecendo 

produtos dos concorrentes. 

Para o direito americano, a liberdade de expressão é uma garantia fundamental. 

Prevista por emenda constitucional, uma de suas vertentes é o denominado direito de 

expressão comercial, amplamente reconhecido por sua jurisprudência.127 O seu 

fundamento envolve o direito de propaganda, promessas e solicitações comerciais, 

afirmado pela Suprema Corte Americana desde o julgamento de Virginia State Board of 

Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc. em 1976. Esse julgamento, 

determinou que a liberdade de expressão envolvia, não só o direito de se expressar, mas 

também o direito de receber informações.  

Assim, a liberdade de expressão comercial foi reclamada como uma das faces do 

direito de os pacientes receberem informações corretas e com os melhores estudos 

possíveis. Esse fundamento legitimou a manutenção da atividade de mineração das 

informações prescricionais pela IMS Health. 

Em 1996 um regulamento federal foi implementado com a Lei de Portabilidade e 

Responsabilidade do Seguro de Saúde - Health Insurance Portability and Accountability 

Act – HIPAA, impondo regras mais rígidas para a mineração de dados prescricionais, 

 
126 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Regulated Products. U.S. Food and Drug administration. 
Disponível em: https://www.fda.gov/industry/import-basics/regulated-products  Acesso em: 23 ago. 2019. 
127 SCHULTZ, David. Commercial Speech. The First Amendment Encyclopedia. EUA, 2017. Disponível 
em: < https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/900/commercial-speech>. Acesso em 20/03/2020. 
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contrapondo o acesso irrestrito da IMS Health a nomes, endereços e prescrições de 

milhões de pacientes. Mesmo após questionamentos judiciais e a superveniência da 

regulação federal americana, a reunião de informações de prescrições médicas não foi 

reduzida, ao contrário, possui uma continua expansão pelo mundo. 

Os estatutos estaduais e federais foram uma forma de resistência da sociedade 

contra a mineração de prescrições médicas. Os exemplos americanos são frequentes pois, 

é uma atividade que se iniciou naquela jurisdição. Regulamentos estaduais e federais 

tentam limitar a captura de dados e proteger o direito à privacidade. Entretanto, essas 

informações significam grandes lucros para as empresas envolvidas, além de tratar-se de 

um mercado extremamente promissor pela indiscutível necessidade de dados para 

desenvolvimentos e pesquisas. 

 

3.3.3 Indícios do método de atuação 

 

A IMS Health evoluiu sua atividade conforme surgiam novas tecnologias de 

aquisição das informações prescricionais, mas não existem informações exatas dos 

mecanismos atuais de formação de banco de dados. Pelos fatos disponíveis, podemos 

concluir que a empresa possui acesso aos principais dados de redes de farmácias, 

drogarias e laboratórios, caso contrário os relatórios e estatísticas disponibilizados ao 

mercado de atacado, varejo e industrial farmacêutico não teriam viabilidade.128 

Outra incógnita são os detalhes dos benefícios proporcionados a redes de 

farmácias, drogarias e parceiros comerciais pelo compartilhamento de informações.  Para 

o prosseguimento do nosso trabalho, analisaremos indícios de compartilhamento de dados 

entre farmácias, drogarias, laboratórios e mineradoras. Vale ressaltar que, além das fontes 

citadas, as mineradoras dispõem de outros mercados de informações pessoais. São dados 

originados de entes públicos e empresas privadas, relacionados a finanças, rotina de 

consumo ou até mesmo dados de localização.129 

 
128 GASPARINI, DE CRESCI E NOGUEIRA DE LIMA ADVOGADOS. Clipping Farmácia. Disponível 
em: <http://www.gcnlaw.com.br/wp-content/uploads/2019/05/Clipping-Farm%C3%A1cia-de-
03.05.2019.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
129 ESTRADA, Manuel Martín Pino. O comércio de dados pessoais dos trabalhadores pelas empresas de 
tecnologia e pelos governos através da invasão da privacidade e da intimidade. Revista de direito do 
trabalho, São Paulo, SP, v. 42, n. 172, p. 35-54, nov./dez. 2016. Disponível em:  
https://hdl.handle.net/20.500.12178/100536  Acesso em: 13 jan. 2020. 
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Somente através da análise da representação D3/38.044130, realizada perante a 

Comissão da Comunidade Europeia por suas concorrentes, algumas informações e formas 

de atuação puderam ser esclarecidas.  

Segundo relato das empresas NDC Health e AzyX, laboratórios farmacêuticos 

utilizam-se de informações territoriais de vendas para desenvolver produtos, implementar 

incentivos, verificar a evolução do mercado e aprimorar portfólio de vendas. Esses bancos 

de dados são formados através do atacado e varejo, não através de captação própria, ou 

seja, as mineradoras recebem as informações de terceiros.  

A discórdia entre as empresas, ocorreu em razão de vedação da legislação alemã 

na identificação dos locais de vendas dos produtos farmacêuticos. Para atender à 

legislação, uma estrutura de “blocos” foi criada para representar regiões ou segmentos 

em potencial. Essa segmentação deveria envolver pelo menos três farmácias, evitando a 

identificação do ponto de venda do produto, mesmo quando referenciar-se a informações 

atacadista.131 

A forma de estruturação das regiões ou “blocos” foi o verdadeiro impasse gerador 

da reclamação. Antes de 1999, a IMS detinha o monopólio dessas informações na 

Alemanha, ano que as empresas NDC Health e AzyX iniciaram suas operações no país. 

Enquanto a IMS separava o território alemão em 1860 regiões, a NDC dividiu-o em 2201 

e a AzyX em 2881.  

Primeiramente a NDC Health e AzyX ofereceram seus relatórios para a indústria 

farmacêutica, mas não houve interesse na aquisição. Ocorria que o “padrão” da indústria 

era 1860 regiões e todo seu planejamento era derivado dessa divisão. Como se tratava de 

um mercado monopolizado pela IMS Health, a adoção de outro formato dificultaria as 

atividades. Nesse momento, a IMS Health reclamou que o formato de 1860 blocos era de 

propriedade intelectual da empresa, não permitindo a adoção pelas suas concorrentes.132 

 
130 THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Case COMP D3/38.044 - NDC 
Health/IMS Health: Interim measures. Bruxelas, 28 fev. 2002. Disponível em:  
<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0165&from=EN>. Acesso 
em: 20 nov. 2019. 
131 THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Case COMP D3/38.044 - NDC 
Health/IMS Health: Interim measures. Bruxelas, 28 fev. 2002. Disponível em:  
<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0165&from=EN>. Acesso 
em: 20 nov. 2019. p. 2-5. 
132 THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Case COMP D3/38.044 - NDC 
Health/IMS Health: Interim measures. Bruxelas, 28 fev. 2002. Disponível em:  
<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0165&from=EN>. Acesso 
em: 20 nov. 2019, p. 09. 
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Pelas afirmações contidas na representação, temos indícios suficientes para 

afirmar que os dados das vendas não eram exclusivos da IMS Health, pois suas 

concorrentes também possuíam as mesmas informações de prescritores e pacientes. Dessa 

forma, a conclusão é que a reunião dos dados era de responsabilidade e guarda das redes 

de farmácias e drogarias, em alguns casos, informações oficiais e públicas poderiam ser 

compartilhadas, cabendo as empresas mineradoras a reunião e processamento. 

A conclusão acima foi confirmada pela defesa da IMS Health, definindo duas 

fontes principais de dados (atacado e varejo) e quatro tipos de serviços: 

 
(a) Os serviços nacionais de dados de prescrição fornecem 
informações sobre prescrições dispensadas em nível nacional, 
medindo o amplo movimento de produtos farmacêuticos para fora 
das farmácias e nas mãos dos pacientes. Esses dados são 
coletados a partir de amostras de farmácias que são analisadas 
regionalmente e depois projetadas para o nível nacional. 
(b) Os serviços regionais de dados de prescrição medem o número 
de prescrições dispensadas pelas farmácias em uma determinada 
área. Eles são usados pelos departamentos de marketing e vendas 
das empresas farmacêuticas para determinar quais produtos 
promover ou melhorar a eficácia promocional. 
 (c) Os serviços nacionais de distribuição fornecem uma análise 
das vendas de produtos farmacêuticos a farmácias por atacadistas 
e fabricantes em nível nacional. Esses dados são usados pelos 
departamentos de pesquisa de mercado para planejar estratégias 
nacionais de produtos, determinar quais medicamentos pesquisar 
e desenvolver, definir preços, posicioná-los no mercado e 
comparar o desempenho da empresa com outras empresas 
farmacêuticas. 
(d) Os serviços de distribuição regional fornecem uma análise das 
vendas de produtos farmacêuticos a farmácias por atacadistas e 
fabricantes com maior desagregação territorial do que os dados 
nacionais. Os dados regionais são usados principalmente pelos 
fabricantes de produtos farmacêuticos para monitorar o 
desempenho de seus representantes de vendas e determinar sua 
remuneração. (tradução nossa)133 

 
133 (a) National prescription data services provide information on prescriptions dispensed at national level, 
measuring the broad movement of pharmaceutical products out of pharmacies and into the hands of 
patients. These data are collected; (b) Regional prescription data services measure the number of 
prescriptions dispensed by pharmacies in a given area. They are used by the marketing and sales 
departments of pharmaceutical companies to determine which products to promote or to improve 
promotional effectiveness; (c) National distribution services provide an analysis of sales of pharmaceutical 
products to pharmacies by wholesalers and manufacturers at a national level. These data are used by market 
research departments to plan national product strategies, determine which drugs to research and develop, 
to set prices, position them in the market and benchmark company performance against other 
pharmaceutical companies. (d) Regional distribution services provide an analysis of sales of pharmaceutical 
products to pharmacies by wholesalers and manufacturers with a higher degree of territorial disaggregation 
than national data. Regional data are used primarily by pharmaceutical manufacturers to monitor the 
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Os serviços de reunião de informações detinham regras específicas, como a não 

reunião de dados de mais de um país, em razão de nomes dos medicamentos, códigos, 

categorias terapêuticas e métodos de reembolsos, propriedades não compartilháveis e 

individuais de cada um. Isso demonstra que as mineradoras de dados médicos possuem 

acesso a todas as informações de forma específica, com amplo acesso aos dados dos 

pacientes e médicos prescritores. 

Compreendendo a generalidade das informações e, ressaltando que não existe a 

exigência de criação dos blocos, posso ventilar duas formas de aquisição das informações 

prescricionais para o mercado brasileiro. Na primeira, os dados podem ser coletados pelas 

próprias farmácias através de um sistema próprio ou de terceiros (sem vinculação as 

mineradoras), mantendo-se a posse das informações para revendê-las. Nesse caso, a lei 

determina a elas o papel de controladoras dos dados pessoais134.  

Outra forma de atuação poderia ser através de um sistema de propriedade e 

gerenciamento das mineradoras, mas garantida a posse e tratamento exclusivo das 

informações pelas farmácias e drogarias, caso que a lei identificá-las-ia como operadoras 

dos dados135. Acredito que em razão do alto valor das informações médicas, a primeira 

suposição é a utilizada atualmente.  

Contudo, em nada a diferenciação afeta a conclusão de que as empresas que 

captam os dados prescricionais compartilham seus bancos de dados. A diferenciação da 

operação define qual o modelo de anonimização necessário para o compartilhamento das 

informações pelo responsável do tratamento136 e, consequentemente, a possibilidade de 

 
performance of their sales representatives and determine their remuneration. THE COMMISSION OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES. Case COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Health: Interim measures. 
Bruxelas, 28 fev. 2002. Disponível em:  
<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0165&from=EN>. Acesso 
em: 20 nov. 2019, p. 13. 
134 Artigo 5°, VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem 
as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm  Acesso em: 30 
nov. 2019. 
135 Artigo 5°, VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome do controlador. BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm  Acesso em: 30 
nov. 2019. 
136 7) «Responsável pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou 
outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de 
tratamento de dados pessoais; sempre que as finalidades e os meios desse tratamento sejam determinados 
pelo direito da União ou de um Estado-Membro, o responsável pelo tratamento ou os critérios específicos 
aplicáveis à sua nomeação podem ser previstos pelo direito da União ou de um Estado-Membro; UNIÃO 
EUROPEIA. Disponível em:  
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re-identificação das informações. Esse tema será tratado em capítulo específico, por ora, 

a demonstração dos indícios de que informações de prescrições médicas são 

compartilhadas pelas empresas responsáveis pela venda ao paciente é o ponto do presente 

capítulo. 

 

3.4 Ameaça da re-identificação: diversidade de informações  

 

Os bancos de dados formados com dados prescricionais são apenas um tipo de 

informações dentre milhares disponíveis. Além das redes de farmácias, existem outras 

fontes compartilháveis de informações médicas como dados de governos, instituições de 

saúde, planos de saúde, médicos e através dos próprios pacientes, permitindo formar uma 

extensa e variada rede de captação de informações. 

Apesar do trânsito atual de informações médicas no Brasil ser livre, a Lei Geral 

de Proteção de Dados - LGPD veda qualquer tipo de compartilhamento de dados pessoais 

sensíveis referente a saúde, quando o objetivo for obter vantagem econômica.137 Ocorre 

que essa vedação não é absoluta e não se aplica quando as informações forem 

anonimizadas138.  

Como ponto central do trabalho, estudaremos os problemas da anonimização e re-

identificação, mas desde já ressalvamos que a LGPD só permite o compartilhamento de 

dados pessoais sensíveis referente a saúde após sua anonimização. 

Uma das maiores ameaças do big data frente ao direito à privacidade é possuir 

capacidade de revelar informações anonimizadas através do cruzamento de dados. Esse 

fenômeno é denominado re-identificação e, a depender da finalidade e maneira utilizada, 

torna o dever de anonimização uma mera alegoria legal. 

Anonimização é a desvinculação da individualidade da pessoa, de forma que 

aquelas informações não definam seu titular. Mesmo que alguns dados sejam excluídos, 

a anonimização só é considerada efetiva quando excluir qualquer indicador de seu titular. 

 

 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT#d1e1554-
1-1>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
137 § 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis 
referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica(...). BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018. Artigo 11, parágrafo 4°. 
138 Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei (...). 
BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Artigo 12. 
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(...) só é considerado efetivamente anonimizado se não permitir 
que, via meios técnicos e outros, se reconstrua o caminho para 
"descobrir" quem era a pessoa titular do dado - se de alguma 
forma a identificação ocorrer, então ele não é, de fato, um dado 
anonimizado e sim, apenas, um dado pseudonimizado e estará, 
então, sujeito à LGPD.139 

 

Um dos objetivos da pesquisa é compreender se, diante das múltiplas origens das 

informações, podemos garantir que a retirada dos identificadores assegura a manutenção 

da anonimização dos dados pessoais. Sendo a privacidade médica um direito individual, 

inclusive reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como importante influência 

na proteção do direito à privacidade140, devemos verificar quais são as outras formas de 

resistências ao processo de re-identificação. Dessa forma, as falhas da anonimização, 

maneiras de re-identificação e as proteções legais devem ser objetos de estudo. 

 

2.5  A saúde precisa da mineração? 

 

O leitor pode estar se perguntando, diante de tantas falhas e ameaças aos direitos 

individuais, a mineração não deveria ser proibida ou, ao menos, sofrer enrijecimento das 

suas regras? À primeira vista podemos condenar a atividade como desnecessária, porém, 

a análise histórica do conceito de privacidade demonstrou que, assim como outras 

tecnologias que ameaçaram a privacidade foram importantes marcos na evolução social 

(cito o jornal e telefone), a mineração é uma tecnologia que poderá ajudar muito o alcance 

de avanços médicos e sociais.  

Um exemplo prático é a relação dos custos e resultados na saúde, problema que 

pode ser reduzido através do big data. Resultado dessa lacuna é o gerenciamento 

inadequado de pesquisas, evidências e falhas no atendimento médico, desperdiçando 

recursos e causando danos ao erário. É necessária maior eficiência dos tratamento, 

proporcionando melhores resultados.141 

 
139 BRASIL. O que são dados anonimizados, segundo a LGPD. Dados anonimizados. Disponível em: 
<http://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/protecao-de-dados/dados-anonimizados-lgpd>. Acesso em: 01 dez. 
2019. 
140 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Patients' rights. Genomic resource centre. Disponível em: 
<https://www.who.int/genomics/public/patientrights/en/>. Acesso em: 02 dez. 2019. 
141 LEE, Choong Ho; YOON, Hyung-Jin. Medical big data: promise and challenges. Kidney Res Clin 
Pract 36:3-11, Department of Biomedical Engineering, Seoul National University College of Medicine. 
Seoul, 2017. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5331970/. Acesso em: 04 
dez. 2019. 
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Exatamente o custo no tratamento da saúde é uma das maiores preocupações de 

saúde pública do século XXI. Isso ocorre, dentre muitas outras razões, pela exploração 

dos monopólios e adoção de novas tecnologias de tratamento. Com a elevação do custo, 

o acesso da população aos tratamentos de saúde será reduzido, e aqueles que possuem 

planos de saúde, seguro de saúde ou vivem em um país com sistema público serão 

beneficiados, causando forte ameaça ao direito de todos os seres humanos serem tratados 

da mesma forma.142 

Entendemos que o desenvolvimento de sistemas inteligentes de saúde, apoiados 

pela inteligência artificial, machine learning e big data são maneiras eficazes de reverter 

os resultados atuais, reduzindo custos e popularizando tratamentos avançados. A 

principal preocupação é evitar desperdício de recursos, mesmo quando necessário 

proteger os dados de prescrições médicas, também devemos compreender sua 

necessidade para futuros avanços tecnológicos. 

Esse tipo de reunião de informações promete melhorar a saúde. Dentro do 

conceito de big data médico, as informações prescricionais podem auxiliar no 

desenvolvimento de pesquisas e criar inovações. Dados podem descrever a qualidade e 

eficiência dos medicamentos, compreender a forma de funcionamento e até mesmo evitar 

o erro médico. Muitas dúvidas permanecem na saúde sobre novas tecnologias, exemplo 

de como a inteligência artificial e redes neurais podem auxiliar a solucionar os problemas 

citados, contudo, todo desenvolvimento atual depende da formação de um completo big 

data.143 

Mesmo com essa necessidade, o uso dos dados pessoais não pode ocorrer de forma 

descontrolada, seu uso deve ser realizado de forma responsável com as devidas 

consequências aos danos pessoais ou sociais. Por esse motivo, que o resultado da re-

identificação é importante para o cenário legal, além da análise de sua consequência, 

precisamos ressaltar a importância da privacidade para o ser humano, como se inter-

relaciona ao big data de forma harmonizada e coerente com a legislação. 

 

  

 
142 FRIEDEN, Thomas R. A Framework for Public Health Action: The Health Impact Pyramid. 
American Journal of Public Health. N° 100. Atlantla, 30 ago. 2011. Disponível em: 
<https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.185652>. Acesso em 16/03/2020. 
143 PAPIK, Kornel et al. Application of neural networks in medicine - a review. Diagnostics and Medical 
Technology. Med Sci Monit, 1998; 4(3): 538-546. Semmelweis Medical University. Budapeste, 1998. 
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4 ANONIMIZAÇÃO E DADOS RE-IDENTIFICÁVEIS 

 

Anonimização, também denominada de de-identificação, é um processo que 

envolve a retirada dos identificadores pessoais ou a substituição por dados genéricos em 

dados captados. Nome, endereço, e número do prontuário médico são exemplos de 

identificadores que devem ser excluídos.144  

Segundo o Google, a anonimização é uma forma de processamento que remove 

ou modifica os dados captados para excluir a identificação pessoal.145 Já informações 

anonimizadas são definidas como informações previamente identificáveis que foram de-

identificadas e para as quais um código ou outra associação para re-identificação não 

existe mais. Informações anônimas geralmente envolvem a aplicação de técnicas de 

limitação de divulgação estatística para garantir que os dados não possam ser 

identificados novamente.146 

Além de retirada dos identificadores, o processo de anonimização deve envolver 

técnicas que dificultem uma nova identificação, processo conhecido como re-

identificação. 

Veremos que segundo a LGPD, os mineradores de dados médicos devem receber 

das farmácias dados prescricionais anonimizados, de outra forma não seria possível o 

compartilhamento dos dados de saúde. O problema é que a Lei defende o processo de 

anonimização como uma salvaguarda das empresas para permitir o compartilhamento de 

informações pessoais, mas deixou de considerar que os avanços tecnológicos poderiam 

reverter esse processo. 

 

Esses avanços deveriam desencadear uma mudança radical nas 
leis, pois quase todas as leis ou regulamentos de privacidade de 
informações concedem um cartão de saída da prisão para aqueles 
que anonimizam seus dados. Nos Estados Unidos, os estatutos 
federais de privacidade criam exceções para aqueles que 
anonimizam. Na União Europeia, a famosa Diretiva de Proteção 
de Dados com proteção da privacidade estende um porto seguro 
semelhante pela maneira como define "dados pessoais". No 
entanto, a ciência da re-identificação expõe a promessa 

 
144 BERMAN, Jules J. Confidentiality issues for medical data miners. Artificial Intelligence in Medicine, 
Volume 26, Issues 1–2, , Pages 25-36. Elsevier, set. 2002. Disponível em:  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0933365702000507>. Acesso em: 10 dez. 2019. 
145 GOOGLE. Como o Google Anonimiza os Dados. Disponível em:  
<https://policies.google.com/technologies/anonymization?hl=pt-BR>. Acesso em: 02 dez. 2019. 
146 PORTER, C. Christine. De-identified data and third party data mining: the risk of re-identification of 
personal information. Shidler JL Com. & Tech., v. 5, p. 1, 2008. 
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subjacente feita por essas leis - que o anonimato protege a 
privacidade - como vazio, tão quebrado quanto as promessas dos 
tecnólogos. No mínimo, os legisladores devem reexaminar todas 
as leis de privacidade, perguntando se o poder da re-identificação 
e a fragilidade do anonimato frustraram seus projetos originais.147 
(tradução nossa) 

 

A anonimização é um método relativamente eficaz para proteger a privacidade, 

mas depende da aplicação de requisitos rígidos e métodos modernos. Por outro lado, não 

existe nenhuma indicação, sejam por legislações ou regulamentos, desses requisitos e 

métodos que devem ser adotados para a anonimização ser considerada minimamente 

efetiva. 

Excluir nomes e números de documentos não significa que uma informação foi 

anonimizada. Níveis, modalidades, formas e componentes da anonimização devem ser 

utilizados em conjunto para alcançar a melhor eficiência do método e afastar a 

possibilidade de re-identificação. 

 

4.1 Níveis de identificação, informações auxiliares e re-identificação 

 

Identificadores de dados pessoais são as informações que conectam os dados à 

nossa individualidade, conexão que pode ocorrer com alto ou baixo nível de identificação. 

Exemplo de um alto nível seria o nome combinado com número de CPF, por outro lado, 

um gênero seria um dos menores níveis, visto que teoricamente 50% da população seria 

assim identificada. Entre os dois exemplos citados, consideremos outros níveis de 

identificação, aproximando ou distanciando-se da individualidade. 

No caso das prescrições médicas, os mineradores recebem os dados das farmácias 

e somam a outros disponíveis no mercado. Quanto mais informações agregadas, melhor 

 
147 These advances should trigger a sea change in the law because of nearly every information privacy law 
or regulation grants a get-out-of-jail-free card to those who anonymize their data. In the United States, 
federal privacy statutes carve out exceptions for those who anonymize. In the European Union, the 
famously privacy-protective Data Protection Directive extends a similar safe harbor through the way it 
defines “personal data.” Yet reidentification science exposes the underlying promise made by these laws—
that anonymization protects privacy—as an empty one, as broken as the technologists’ promises. At the 
very least, lawmakers must reexamine every privacy law, asking whether the power of reidentification and 
fragility of anonymization have thwarted their original designs. OHM, Paul. Broken Promises of Privacy: 
Responding to the Surprising Failure of Anonymization. UCLA Law Review, Vol. 57. Los Angeles, 2010.  
U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 9-12. Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=1450006. Acesso em: 13 set. 2019, p. 1704. 
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a precisão dos relatórios e maior valor terá para os clientes, razão da necessidade do big 

data (velocidade, variedade e volume de informações).  

O problema para a anonimização é o cruzamento das informações auxiliares em 

razão da posse de diversos bancos de dados. 

 

Apenas uma quantidade muito pequena de dados é necessária 
para identificar um indivíduo de forma exclusiva - 63% da 
população pode ser identificada exclusivamente pela combinação 
de sexo, data de nascimento e código postal. Esses dados são 
chamados coletivamente de "identificadores indiretos".148 
(tradução nossa) 

 

Identificadores indiretos são os principais responsáveis pela re-identificação de 

informações anonimizadas, sendo uma das espécies de informações auxiliares. Para 

compreendermos como ocorre o cruzamento de dados através das informações auxiliares, 

devemos analisar as modalidades de dados. Conforme estudo de Boris Lubarsky149, dados 

são classificados em cinco modalidades, sendo referência para os níveis de identificação. 

Dados de identificação direta são aqueles que se conectam instantaneamente ao 

indivíduo, exemplo do nome completo, RG, CPF e telefone. Esses identificadores existem 

como forma de individualização da pessoa perante certa sociedade. Em tese, um CPF é 

um identificador singular, apontando a um indivíduo dentre todos os habitantes no Brasil.  

Dados de identificação indireta são aqueles que podem conectar-se ao indivíduo 

de forma mediata, promovendo probabilidade da identidade.150 A identificação indireta é 

um dos grandes problemas da anonimização, pois muitos dados não serão úteis aos 

usuários se totalmente removidos. Exemplo de um estudo médico sobre a contaminação 

 
148 Only a very small amount of data is needed to uniquely identify an individual – 63% of the population 
can be uniquely identified by the combination of their gender, date of birth, and zip use. The proliferation 
of publicly available information online, combined These data are collectively called “indirect identifiers.” 
code alone. LUBARSKY, Boris. Re-Identification Of “Anonymized Data”. 1 GEO. L. TECH. REV. 202.  
Georgetown Law. Georgetown University, 2017. Disponível em: 
https://georgetownlawtechreview.org/wp-content/uploads/2017/04/Lubarsky-1-GEO.-L.-TECH.-REV.-
202.pdf  Acesso em: 10 dez. 2019, p. 203-204. 
149 LUBARSKY, Boris. Re-Identification Of “Anonymized Data”. 1 GEO. L. TECH. REV. 202.  
Georgetown Law. Georgetown University, 2017. Disponível em: 
https://georgetownlawtechreview.org/wp-content/uploads/2017/04/Lubarsky-1-GEO.-L.-TECH.-REV.-
202.pdf  Acesso em: 10 dez. 2019. 
150 LUBARSKY, Boris. Re-Identification Of “Anonymized Data”. 1 GEO. L. TECH. REV. 202.  
Georgetown Law. Georgetown University, 2017. Disponível em: 
https://georgetownlawtechreview.org/wp-content/uploads/2017/04/Lubarsky-1-GEO.-L.-TECH.-REV.-
202.pdf  Acesso em: 10 dez. 2019. 
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de uma região, sem o CEP ou endereço dos pacientes essa informação terá sua utilidade 

muito reduzida. 

A terceira modalidade são os “dados coligados”, sendo aqueles que se conectam 

a uma preferência de indivíduos. Exemplo de um filme ou supermercado que frequenta. 

A penúltima modalidade seriam os “não referenciados”, indicando dados que não podem 

ser conectados a quase nenhum indivíduo. Exemplo de um resultado de uma pesquisa 

populacional. Por fim, dados “impessoais”, indicam aqueles que não estão relacionados 

à individualidade, exemplo da previsão do tempo.  

A re-identificação ocorre pela combinação de informações auxiliares. Para 

identificar um individuo é suficiente o código postal e seu modelo de veículo. A 

interligação frequente é através dos dados indiretos, mas dados coligados e não 

referenciados podem ser utilizados como complementos.151 

Formar um bom big data é reunir informações dos mais variados tipos, através de 

uma captação eficaz, com identificadores suficientes para a melhor utilidade, contudo, 

sem prejudicar a privacidade.152 Pensando nas prescrições médicas, quando as farmácias 

captam dados deveriam retirar todos os identificadores, compartilhando apenas 

informações indiretas, coligadas, não referenciadas ou impessoais.  

 Todavia, o problema da re-identificação é que os titulares não controlam como as 

informações serão utilizadas. Recentemente, empresas de seguro de veículo lançaram 

aplicativos para verificar como o condutor dirige seu carro, quanto mais próximo do 

padrão pré-determinado, maior o desconto na renovação do seguro. Esse aplicativo abre 

uma oportunidade de criação de um banco de dados que, provavelmente, está disponível 

para as mineradoras de dados médicos.  

Com base nessas informações, a mineradora poderia criar relatórios e vendê-los 

para planos de saúde indicando as pessoas que conduzem agressivamente. Valores dos 

planos poderiam ser definidos através de padrões pré-determinados, sem conhecimento 

dos usuários. Esse é um exemplo do prejuízo pela captura de dados e cruzamento das 

informações auxiliares e inconsequente utilização da re-identificação.153 

 
151 LUBARSKY, Boris. Re-Identification Of “Anonymized Data”. 1 GEO. L. TECH. REV. 202.  
Georgetown Law. Georgetown University, 2017. Disponível em: 
https://georgetownlawtechreview.org/wp-content/uploads/2017/04/Lubarsky-1-GEO.-L.-TECH.-REV.-
202.pdf  Acesso em: 10 dez. 2019, p. 203-204. 
152 DEHMER, Matthias et. al. Big Data of Complex Networks. CRC Press. Boca Raton, 2017, p. 151-152. 
153 THOMSON, Amy. Driver Privacy Concerns in Auto Insurance. There’s an App for That. Insurance 
Jornal. San Diego, 13 dez. 2019. Disponível em:  
<https://www.insurancejournal.com/news/international/2019/12/13/551140.htm>. Acesso em: 07 jan. 
2020. 
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4.2 Formas de anonimização dos dados pessoais 

 

Além dos níveis de identificação, os dados pessoais possuem formas para serem 

anonimizados. A doutrina cita quatro: remoção das informações, substituição por 

pseudônimos, inclusão de ruído ou agregação.154 

Por remoção das informações podemos entender a retirada de sinais claros de 

identificação como nome, número de documento e endereço. Interessante observar que a 

remoção de informações é o parâmetro exigido pela HIPAA, quando determina a retirada 

de 18 identificadores para considerar um dado anonimizado.155 Nesse caso, mesmo 

havendo a substituição do nome por pseudônimo, parâmetros específicos devem garantir 

que nenhum traço individual permaneça. 

Substituição por pseudônimo entende-se a mudança dos indicadores por outros 

genéricos ou diversos. Exemplo da utilização de nomes comuns ou “zeros” no número do 

documento. 

O processo de pseudonimização foi mencionado pelo artigo 13, paragrafo 4º da 

LGPD156. Como se trata de uma forma que mantém a identificação dos dados pelo 

responsável ao tratamento, devemos entender que não haverá afastamento da LGPD. 

Ademais, sua utilização apenas é possível em estudos de saúde pública como afirma o 

caput do artigo 13. 

A inclusão de ruídos pode ser compreendida como uma dificuldade na 

caracterização da individualidade, assim como uma imagem borrada. 

 

A terceira abordagem para limpar conjuntos de dados de 
informações indiretas de identificação pessoal é introduzir 

 
154 LUBARSKY, Boris. Re-Identification Of “Anonymized Data”. 1 GEO. L. TECH. REV. 202.  
Georgetown Law. Georgetown University, 2017. Disponível em: 
https://georgetownlawtechreview.org/wp-content/uploads/2017/04/Lubarsky-1-GEO.-L.-TECH.-REV.-
202.pdf  Acesso em: 10 dez. 2019. 
155 DAVIDSON, George. What is protected health information (PHI)? Jotform, San Francisco, 19 nov. 
2019. Disponível em: <https://www.jotform.com/blog/what-is-protected-health-information/>. Acesso em: 
26 dez. 2019. 
156 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 
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"ruído" estatístico. Como pixelizar o rosto de alguém na TV ou 
em uma imagem, o ruído estatístico permite ao espectador "ver" 
os dados, mas usa estática para ocultar a identidade de os 
indivíduos envolvidos. A estática pode ser introduzida de várias 
maneiras, tornando difícil a identificação de um indivíduo 
específico. 157 (tradução nossa)  

 

Ocultar dados e transformá-los em “charadas” deve ser utilizado com cautela, pois 

poderia ser usado como um método de criptografia, criando de forma proposital um livre 

acesso aos detentores da chave.158 Além de violar o dever de anonimização, esse tipo de 

compartilhamento poderia ser considerado violação à boa-fé e aos princípios éticos, além 

de uma forma de burla à legislação. 

A última modalidade de anonimização é a chamada agregação. 

 

A quarta abordagem de limpeza, agregação, está intimamente 
relacionada ao ruído estatístico. Em vez de liberar dados brutos, 
o conjunto de dados é agregado e apenas uma estatística ou 
subconjunto resumido é liberado. Por exemplo, um conjunto de 
dados pode fornecer apenas o número total de pacientes tratados, 
em vez do registro individual de cada paciente. No entanto, se 
apenas uma pequena subamostra for liberada, a probabilidade de 
re-identificação aumentará. (tradução nossa) 159 

 

A agregação pode ser uma forma de evitar o uso de chaves ou criptografia, 

admitindo que indicadores sejam reincluídos pelo possuidor da chave reversa. Apesar das 

modalidades de anonimização, a responsabilidade é dos captadores de dados, os quais 

devem optar pela forma mais segura em cada caso. São eles que definem os marcadores 

excluídos e quem terá acesso aos bancos de dados captados. 

 
157 The third approach to scrubbing datasets of indirect personally identifying information is to introduce 
statistical “noise.” Like pixelating someone’s face on TV or in an image, statistical noise allows the viewer 
to “see” the data, but uses static to obscure the identity of the individuals involved. Static can be introduced 
in a number of ways such that identifying a specific individual becomes difficult. LUBARSKY, Boris. Ob 
cit. p. 207  
158 DIFFIE, Whitfield; HELLMAN, Martin E. New Directions in Cryptography. IEEE Transactions on 
information theory, vol. It-22. 6, nov. 1976. Disponível em:  
<https://caislab.kaist.ac.kr/lecture/2010/spring/cs548/basic/B08.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2020. 
159 The fourth scrubbing approach, aggregation, is closely related to statistical noise. Instead of releasing 
raw data, the dataset is aggregated and only a summary statistic or sub-set is released. For example, a dataset 
might only provide the total number of patients treated, rather than each patient’s individual record. 
However, if only a small subsample is released, the probability of re-identification increases. LUBARSKY, 
Boris. Re-Identification Of “Anonymized Data”. 1 GEO. L. TECH. REV. 202.  Georgetown Law. 
Georgetown University, 2017. Disponível em: https://georgetownlawtechreview.org/wp-
content/uploads/2017/04/Lubarsky-1-GEO.-L.-TECH.-REV.-202.pdf  Acesso em: 10 dez. 2019, p. 208. 
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4.3 Componentes da re-identificação 

 

São três componentes da re-identificação. O primeiro é o adversário, pessoa que 

obtém as informações re-identificadas. Exemplo são as mineradoras que se utilizam de 

bancos de dados diversos para identificar pacientes anonimizados. 

Segundo, são as informações auxiliares, dados não relacionados direta ou 

indiretamente ao indivíduo, mas que auxiliam na sua identificação. 

Por fim, o terceiro componente, cruzamento de dados, também chamado de junção 

interna.160  

 

Uma junção interna é uma operação que combina duas tabelas de 
banco de dados, conectando linhas de uma a linhas da outra, 
combinando informações compartilhadas. Quando as linhas nas 
tabelas representam pessoas, uma junção interna assume que as 
linhas correspondentes aos campos críticos se referem à mesma 
pessoa e podem ser combinadas em uma linha na tabela de saída. 
161 

 

Os mineradores de dados médicos, além dos bancos de dados de informações de 

saúde como de farmácias e planos de saúde, possuem fácil acesso a outras informações, 

tanto de domínio público quanto adquiridas de outras fontes, exemplo de pesquisas 

eleitorais e dados do IBGE. 

 

4.4 O processo de anonimização na LGPD 

 

O processo de anonimização é um requisito imposto pela Lei Geral de Proteção 

de Dados para o compartilhamento de dados pessoais referentes à saúde. Segundo o artigo 

 
160 OHM, Paul. Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization. 
UCLA Law Review, Vol. 57. Los Angeles, 2010.  U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 
9-12. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1450006. Acesso em: 13 set. 2019, p. 1723. 
161 An inner join is an operation combining two database tables, connecting rows from one to rows from 
the other by matching shared information. When the rows in the tables represent people, an inner join 
assumes that rows in which critical fields match refer to the same person, and can be combined into one 
row in the output table. OHM, Paul. Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of 
Anonymization. UCLA Law Review, Vol. 57. Los Angeles, 2010.  U of Colorado Law Legal Studies 
Research Paper No. 9-12. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1450006. Acesso em: 13 set. 2019, p. 
1726. 
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11, parágrafo 4° combinado com o artigo 12162, é vedado qualquer compartilhamento de 

dados pessoais sensíveis relacionados à saúde, exceto se anonimizados. 

A Lei brasileira diferencia o compartilhamento de dados pessoais (identificados 

ou identificáveis) em consentido e não consentido. Existindo o consentimento do titular 

de forma específica e destacada, o tratamento dos dados é diferenciado. Exemplo de teste 

farmacológico consentido expressamente pelo paciente para uso por um pesquisador. 

Caso a identificação seja uma das necessidades da pesquisa, deve ser esclarecida aos 

titulares.  

Não havendo consentimento, a Lei dispõe de um rol taxativo em que os dados 

pessoais poderão ser utilizados.163 Não há exceções para mineradoras de prescrições 

médicas, concluindo-se pela vedação do compartilhamento dos dados prescricionais por 

farmácias e drogarias, salvo se anonimizados. 

 
162 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente 
poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: § 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 relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e 
de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose 
e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir (...); 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. 
163Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I - 
quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades 
específicas; II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: 
a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; b) tratamento compartilhado de dados 
necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; 
c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados 
pessoais sensíveis; d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, 
administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de 
Arbitragem); e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; f) tutela da saúde, 
exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade 
sanitária; ou g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e 
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei 
e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos 
dados pessoais. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele 
dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. 
§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do caput deste artigo pelos órgãos 
e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso 
I do caput do art. 23 desta Lei. § 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 
relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que 
observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos 
interesses dos titulares de dados, e para permitir: I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; 
ou  II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que 
trata este parágrafo. § 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de 
dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na 
contratação e exclusão de beneficiários.  
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A LGPD tenta equacionar o uso de informações pessoais ao direito à privacidade 

definindo que, dados anonimizados são aqueles relativos aos titulares que não possam ser 

identificados, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 

ocasião de seu tratamento164. Processo de anonimização é “a utilização de meios técnicos 

razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio do qual um dado perde a 

possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo”165.  

São necessárias duas considerações sobre anonimização na LGPD.  

A primeira é que a Lei exige a utilização de meio técnico razoável, disponível no 

momento do tratamento (Art. 5, inciso XI). Por outro lado, afirma que esses dados 

voltarão a ser considerados pessoais “quando o processo de anonimização ao qual foram 

submetidos for revertido” (Art. 12). Como anonimizar é retirar os identificadores através 

dos meios técnicos razoáveis, disponíveis no momento do tratamento, esses dados serão 

considerados anônimos enquanto o processo não for revertido. Portanto, as informações 

não serão mais consideradas anônimas quando os meios disponíveis (supervenientes) 

reverterem o processo. 

O segundo ponto é que, os dados de prescrições médicas serão considerados 

pessoais e não passíveis de compartilhamento, caso o processo de anonimização puder 

ser revertido por meios próprios ou mediante esforços razoáveis.166 Por meios próprios 

entende-se a utilização de qualquer método de vontade ou comando próprio re-identifica 

as informações.167 A dificuldade é definir o que são esforços razoáveis.  

A LGPD indica que a razoabilidade depende de fatores específicos, como custo e 

tempo necessário para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias 

disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios.168  

 
164 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa 
ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 
tratamento; BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm  Acesso em: 30 nov. 2019. 
165 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e 
disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, 
direta ou indireta, a um indivíduo; BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm  Acesso em: 30 nov. 2019. 
166 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. BRASIL. Lei Geral de Proteção 
de Dados. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm  
Acesso em: 30 nov. 2019. 
167 WALLACE, Bem; DONEDA, Danilo. Proteção de dados pessoais e criptografia: tecnologias 
criptográficas entre anonimização e pseudonimização de dados. Revista dos Tribunais. vol. 998. 
Caderno Especial. p. 99-128. São Paulo: Ed. RT, dezembro 2018. 
168  Art. 12, § 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais 
como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias 
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Apesar da Lei mencionar os fatores da razoabilidade, ela não define qual o custo 

e tempo necessário. A compra de bancos de dados e cruzamento de informações auxiliares 

são considerados razoáveis? Razoabilidade é considerar tecnologias futuras, mas 

entender re-identificadas as informações apenas quando efetivamente houver sua 

aplicação.  

 

É importante destacar que o resultado do processo de 
anonimização é contextual, uma vez que uma técnica utilizada em 
determinado momento pode, no futuro, tornar-se ineficiente, 
permitindo que os dados sejam re-identificados e, caso isso 
ocorra, os dados anonimizados passarão a ser considerados dados 
pessoais novamente. Assim, a qualidade de uma técnica de 
anonimização leva em consideração o custo e o tempo necessário 
para que o processo seja revertido de acordo com as técnicas 
disponíveis em determinado momento do desenvolvimento 
tecnológico. Caso o processo seja revertido no futuro os dados 
tornam-se pessoais novamente, voltando-se a se aplicar as 
disposições da LGPD.169 

 

Para fins de proteção da privacidade, não é possível identificar quando as 

mineradoras terão incorporado tecnologias necessárias para a re-identificação. 

Dependeremos dos riscos assumidos e desenvolvimentos tecnológico das empresa, bem 

como, do próprio uso das informações re-identificadas.  

 

4.5 Prejuízos à igualdade pela re-identificação 

 

Existem indícios de que a re-identificação, através da combinação de informações 

auxiliares em diferentes bancos de dados, é facilmente atingível.170 Por mais intenso que 

seja o nível de anonimização, as informações permanecem com uma singularidade, como 

uma impressão digital que pode ser rastreada em uma cena de crime. Essa impressão 

 
disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios. BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm  Acesso em: 30 
nov. 2019. 
169 PORTO JÚNIOR, Odélio. Anonimização e Pseudonimização: Conceitos e Diferenças na LGPD. Batista 
Luz, São Paulo, 29 de mai. 2019. Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/espacostartup/anonimizacao-
e-pseudonimizacao-conceitos-e-diferencas-na-lgpd/>. Acesso em: 02 jan. 2020. 
170 LUBARSKY, Boris. Re-Identification Of “Anonymized Data”. 1 GEO. L. TECH. REV. 202.  
Georgetown Law. Georgetown University, 2017. Disponível em: 
https://georgetownlawtechreview.org/wp-content/uploads/2017/04/Lubarsky-1-GEO.-L.-TECH.-REV.-
202.pdf  Acesso em: 10 dez. 2019. 
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também existe na anonimização. É uma singularidade que permite desafiar os esforços 

de ocultamento das informações pessoais. 

 

Obviamente, os pesquisadores há muito tempo entendem a 
intuição básica por trás de uma impressão digital de dados; essa 
intuição está no centro de debates intermináveis sobre 
informações de identificação pessoal (IIP). O que surpreendeu os 
observadores sobre os novos resultados, no entanto, é que os 
pesquisadores encontraram impressões digitais de dados em 
dados não-IIP, com muito mais facilidade do que a maioria teria 
previsto. É esse elemento de surpresa que perturbou o status quo. 
Sweeney percebeu a surpreendente singularidade dos códigos 
postais, datas de nascimento e sexo na população dos EUA; (...) 
Esses resultados sugerem que talvez tudo seja IIP para quem tem 
acesso às informações externas corretas.171 (tradução nossa) 

 

A re-identificação pode causar problemas para direitos fundamentais que vão 

além da privacidade. Esses problemas foram identificados em trabalhos acadêmicos 

desde 1999, indicando dois principais: manipulação de informações e ameaças à 

igualdade.172 

 

Na visão de Lessig, a transformação moderna da coleta de dados 
é problemática por dois motivos. Baseando-se no conceito 
convencional de privacidade da informação, como protetora do 
direito de controlar os dados pessoais, ou "controle da 
privacidade", Lessig aponta para (1) o problema da manipulação 
e (2) a ameaça à igualdade.173 (tradução nossa) 

 

 
171 Of course, researchers have long understood the basic intuition behind a data fingerprint; this intuition 
lay at the heart of endless debates about personally identifiable information (PII). What has startled 
observers about the new results, however, is that researchers have found data fingerprints in non- PII data, 
with much greater ease than most would have predicted. It is this element of surprise that has so disrupted 
the status quo. Sweeney realized the surprising uniqueness of ZIP codes, birth dates, and sex in the U.S. 
population; (...). These results suggest that maybe everything is PII to one who has access to the right 
outside information. OHM, Paul. Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of 
Anonymization. UCLA Law Review, Vol. 57. Los Angeles, 2010.  U of Colorado Law Legal Studies 
Research Paper No. 9-12. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1450006. Acesso em: 13 set. 2019, p. 
1723. 
172 LESSIG, Lawrence. Code. Basic Books. Nova York, 2006. Disponível em:  
http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf  Acesso em: 04 dez. 2019. 
173 In Lessig's view, the modem transformation of data collection is problematic for two reasons. Drawing 
on the conventional concept of information privacy as protecting a right to control one's personal data, or 
"privacy-control," Lessig points to (1) the problem of manipulation, and (2) the threat to equality. 
SCHWARTZ, Paul M. Beyond Lessig's Code For Internet Privacy: Cyberspace Filters, Privacy Control, 
And Fair Information Practices. Wisconsin Law Review. HeinOnline -- 2000 Wis. L. Rev. 743 2000. 
Disponível em:  <https://escholarship.org/content/qt1h80117d/qt1h80117d.pdf>.Acesso em: 12 dez. 2019. 
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A integração proporcionada pela rede de computadores permite uma manipulação 

dos indivíduos, "os perfis começarão a normalizar a população da qual a norma é 

estabelecida". Ou seja, exemplos de nosso comportamento serão usados para nos moldar. 

"O sistema observa o que você faz; ele se encaixa em um padrão; o padrão é devolvido a 

você na forma de opções definidas pelo padrão; as opções reforçam o padrão; o ciclo 

recomeça". 174 

A formação de perfil é considerada perigosa porque ameaça um importante 

princípio em relação a uma sociedade sem hierarquia: a igualdade. O perfil cria uma 

sociedade hierarquizada, quando a coleta de dados é o responsável em determinar sua 

classe. "Um sistema eficiente e eficaz de monitoramento torna possível, mais uma vez, 

fazer essas sutis distinções de classificação. A coleta de dados de maneira barata e 

eficiente nos levará de volta ao passado".175 

“Exemplo específico de Lessig é mais do que um pouco anticlimático, no entanto, 

como ele se preocupa com milhas de avião frequentes e programas similares que 

permitem às empresas distinguir entre classes de consumidores”.176 

Uma sociedade já enfrenta esses riscos. Na China, o desenvolvimento do “crédito 

social” através do perfil dos cidadãos, engloba comportamentos, hábitos e padrões 

esperados para formar direitos comuns, materializando as ameaças previstas pelo autor.  

Outros modelos de crédito social são adotados por muitos países, caracterizando-

se por uma análise de comportamento em troca de benefícios.177 Um dos exemplos do 

Brasil é a análise de crédito ou “score”. Se a pessoa é boa pagadora, com poucos débitos 

ou bens que façam jus às suas dívidas, os bancos irão conceder-lhes mais benefícios - 

como juros mais baixos. A China foi além dessa análise, passando a contar com dados 

pessoais íntimos para a construção do social score. 

 
174 LESSIG, Lawrence. Code. Basic Books. Nova York, 2006. Disponível em:   
http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf  Acesso em: 04 dez. 2019, p. 220. 
175 LESSIG, Lawrence. Code. Basic Books. Nova York, 2006. Disponível em:  
http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf  Acesso em: 04 dez. 2019, p. 221. 
176 SCHWARTZ, Paul M. Beyond Lessig's Code For Internet Privacy: Cyberspace Filters, Privacy Control, 
And Fair Information Practices. Wisconsin Law Review. HeinOnline -- 2000 Wis. L. Rev. 743 2000. 
Disponível em:   
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1422&=&context=facpubs&=&seiredir=
1&referer=https%253A%252F%252Fscholar.google.com%252Fscholar%253Fhl%253DptBR%2526as_s
dt%253D0%25252C5%2526q%253DFair%252BInformation%252BPractices%2526btnG%253D#search
=%22Fair%20Information%20Practices%22  Acesso em: 12 dez. 2019, p. 747.  
177 MACPHERSON, Crawford Brough. Democracy in Alberta: Social credit and the party system. 
University of Toronto Press, 2013. 
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O que torna o crédito social chinês único é a utilização de mecanismos online de 

manipulação, limitando acesso além de créditos monetários, mas também a viagens, 

assistência médica e todos os tipos de serviços controlados pelo Governo. 

 

(...) o crédito social é uma maneira habilitada pela tecnologia de 
vincular o poder político ao desenvolvimento social e econômico 
discutido no país desde os anos 80, uma automação da linha de 
massa do presidente Mao - um termo para descrever como a 
liderança do partido moldou e administrou a sociedade. "Na 
China de Mao, a autoridade confiava na mobilização ideológica 
de massas, usando o carisma pessoal de Mao Tse Tung, para 
forçar a participação", diz Hoffman. "Depois da era Mao, o 
governo não podia mais contar com a mobilização ideológica 
como a principal ferramenta para operacionalizar a gestão 
social".178 (tradução nossa) 

 

A operacionalização do crédito social chinês foi uma consequência das políticas 

adotadas pelos governantes e, consequentemente, opções da própria sociedade. O que 

temos de ter consciência é que a anonimização é uma opção das sociedades ocidentais 

contra a perfilização, sendo a re-identificação uma ameaça contra essa opção. 

 

4.6 Re-identificação de dados pessoais médicos 

 

Dados médicos são altamente sensíveis e podem ser utilizados para desqualificar 

nossa individualidade e liberdade. Além dessas ameaças, os dados médicos podem ser 

utilizados para indicar vulnerabilidades, aumentar discriminação e criar preconceito.179 

A re-identificação de prescrições médicas é uma possibilidade que alcança todas 

as espécies de empresas médicas. Além das informações de prescrições, existem outras 

que podem ser mineradas como prontuários, banco de dados de planos de saúde e exames 

 
178 (…) social credit is a tech-enabled way to tie political power to social and economic development that's 
been discussed in the country since the 1980s, an automation of Chairman Mao's Mass Line — a term to 
describe how the party's leadership shaped and managed society. KOBIE, Nicole. The complicated truth 
about China's social credit system. Wired Magazine. Londres, 07 jun. 2019. Disponível em: 
https://www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-explained  Acesso em: 04 dez. 2019. 
179 REDDEN, Joana. Six ways (and counting) that big data systems are harming society. The 
Conversation. Cardiff, 07 dez. 2017. Disponível em: https://theconversation.com/six-ways-and-counting-
that-big-data-systems-are-harming-society-88660  Acesso em: 04 dez. 2019. 
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médicos. A LGPD é um começo, mas não é suficiente para evitar a ameaça da perfilização 

com base em dados médicos.180 

Os problemas da re-identificação de dados médicos foram pesquisados por 

Latanya Sweeney, entendendo que as informações médicas podem ser re-identificadas 

com ainda mais facilidade por possuírem identificadores próprios. Essa teoria se aplica 

integralmente as prescrições médicas, espécie de informações médicas. Segundo a 

pesquisadora, são três problemas identificados na anonimização de dados médicos. 181 

O primeiro problema é que o anonimato está nos olhos de quem vê. “O 

conhecimento que um visualizador de dados pode reter ou exercer sobre os dados 

geralmente não é conhecido de antemão pela pessoa que os divulga, e esse conhecimento 

pode ser útil na identificação de indivíduos”.182 

 O segundo problema diz respeito a existência de informações únicas e incomuns, 

próprias das informações médicas. Doenças, tratamentos e condições de saúde são únicos 

de cada pessoa, sendo necessário poucas informações para a re-identificação.  

O terceiro problema importa na medição do grau de anonimato para o uso prático. 

Dados médicos não podem ser demasiadamente generalizados ou terão suas finalidades 

inutilizadas.183 

Portanto, dados médicos são individuais, pessoais e indicam com facilidade seu 

titular. Isso porque os documentos que envolvem tratamento de saúde possuem 

indicadores que não podem ser desconectados. Um prontuário sem indicação do paciente 

seria apenas informações sem qualquer finalidade no sistema. 

 
180 ZANATTA, Rafael A. F. Perfilização, Discriminação e Direitos: do Código de Defesa do Consumidor 
à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/331287708. Acesso em: 07 jan. 2020. 
181 SWEENEY, Latanya. Weaving Technology and Policy Together to Maintain Confidentiality. Law, 
Medicine & Ethics, Volume 25, Issue2‐3 EUA, Jun. 1997. Pages 98-110 Disponível em:  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1748-
720X.1997.tb01885.x?casa_token=W2GDeXOb4OEAAAAA:HZ01YLrB9ZOt3HVaTK0_GpP7GEBtpy
k-2rXzg40b8Zcx30wQKrdSQa9NqhgfaEYwSBSkRerXwTL4jqhZlg. Acesso em: 05 dez. 2019. 
182 SWEENEY, Latanya. Weaving Technology and Policy Together to Maintain Confidentiality. Law, 
Medicine & Ethics, Volume 25, Issue2‐3 EUA, Jun. 1997. Pages 98-110 Disponível em:  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1748- 
720X.1997.tb01885.x?casa_token=W2GDeXOb4OEAAAAA:HZ01YLrB9ZOt3HVaTK0_GpP7GEBtpy
k-2rXzg40b8Zcx30wQKrdSQa9NqhgfaEYwSBSkRerXwTL4jqhZlg. Acesso em: 05 dez. 2019, p. 100. 
183 SWEENEY, Latanya. Weaving Technology and Policy Together to Maintain Confidentiality. Law, 
Medicine & Ethics, Volume 25, Issue2‐3 EUA, Jun. 1997. Pages 98-110 Disponível em:  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1748-
720X.1997.tb01885.x?casa_token=W2GDeXOb4OEAAAAA:HZ01YLrB9ZOt3HVaTK0_GpP7GEBtpy
k-2rXzg40b8Zcx30wQKrdSQa9NqhgfaEYwSBSkRerXwTL4jqhZlg. Acesso em: 05 dez. 2019, p. 100-
101. 
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 Um dos exemplos relatados na doutrina da re-identificação de dados 

anonimizados na saúde é do Governador de Massachusetts Willian Weld. O caso iniciou-

se porque a agência Group Insurance Commission (GIC) de Massachusetts compartilhou 

com pesquisadores um sumário anonimizado que continha dados médicos de funcionários 

públicos. Nesse caso, o método de anonimização utilizado foi da remoção dos indicadores 

pessoais diretos. A agência pressupôs que, como não haveria nome, endereço e outras 

informações pessoais, a privacidade dos funcionários estaria protegida.184 

Contudo, para comprovar que nenhuma das técnicas empregadas era eficaz, uma 

aluna da universidade estadual de Massachusetts, utilizando-se apenas de fatos notórios 

e uma lista de eleitores da cidade natal do governador, adquirida por 20 dólares, foi capaz 

de identificar todos seus dados médicos, incluindo prescrições e tratamentos.185 

Esse caso comprova o erro do pressuposto de que a re-identificação é um processo 

oneroso, difícil de realizar e alcançável apenas por alguns players da tecnologia. A 

evolução dos meios de informações e a disponibilidade gerada pela internet garante uma 

enorme quantidade de dados disponíveis para qualquer pessoa, tornando a re-

identificação a regra aos dados anonimizados.186  

Para os dados médicos, significa um outro mercado explorável pelas empresas 

mineradoras - exemplo das pesquisas baseadas em identificação de riscos por planos de 

saúde – que podem ser realizados com base nas informações re-identificadas. 

Entretanto, o uso das informações pessoais não deve ser interrompido diante da 

possibilidade de re-identificação. Os avanços obtidos através da pesquisa médica são 

imensuráveis para a sociedade. Vimos os problemas causados pelo COVID-19 e 

essencialidade da pesquisa médica para a humanidade. A melhor solução é o uso 

responsável e consequências severas pelos abusos que prejudiquem à privacidade. 

 

4.7 Fair Information Principles e a mineração de prescrições 

 

 
184 BARTH-JONES, Daniel. The 'Re-Identification' of Governor William Weld's Medical 
Information: A Critical Re-Examination of Health Data Identification Risks and Privacy Protections, Then 
and Now. EUA, Jul. 2012. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2076397>. Acesso em: 09 dez. 2019. 
185 OHM, Paul. Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization. 
UCLA Law Review, Vol. 57. Los Angeles, 2010.  U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 
9-12. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1450006. Acesso em: 13 set. 2019. 
186 OHM, Paul. Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization. 
UCLA Law Review, Vol. 57. Los Angeles, 2010.  U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 
9-12. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1450006. Acesso em: 13 set. 2019. 
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A superveniência de legislações protetivas delineia maior restrição na captação e 

no compartilhamento de dados pessoais. Não são todos os mercados que possuem 

regulamentos de proteção de dados que restringem a captura das informações. Exemplo 

da IQVIA, que continua a mineração e aquisição de dados, recebendo acesso às 

prescrições médicas no Brasil.  

Cartões de crédito, planos de saúde, recrutadores de empregos, todos os aspectos 

da nossa vida vivem agora em um mundo digital e podem ser influenciados pelo histórico 

médico. Não estamos defendendo a limitação das informações pelas empresas, mas a 

responsabilidade pelo seu uso irregular.  

A OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é um 

organismo que difundiu globalmente os Princípios ou Práticas da Informação Justa (Fair 

Information Practices/Principles - FIP), buscando construir o uso responsável dos dados 

pessoais. 

Antes da popularização da internet, dados pessoais não exigiam grandes controles. 

As disposições Fair Information Principles eram suficientes para resguardar parte dos 

problemas relacionados à privacidade e os prejuízos decorrentes do seu uso 

indiscriminado. Com o aumento das ameaças, foram necessárias legislações 

específicas.187 

Em 1980, apenas um terço dos membros da OCDE tinham em seu ordenamento 

leis que mencionavam privacidade de dados. Hoje, quase todos possuem algum tipo de 

legislação protetiva, sendo os princípios FIP um dos principais fundamentos comuns na 

criação das legislações, especialmente após as atualizações de 2013.188 

A primeira referência aos princípios, ocorreu pelo Comitê Consultivo em Sistemas 

Automatizados de Dados Pessoais para o Secretário do Departamento de Saúde, 

Educação e Bem-Estar dos EUA189. Vejam como a privacidade sempre foi uma 

preocupação relevante na saúde, precursora da própria defesa da privacidade digital. Essa 

ocorrência é indicativa de que os princípios são aplicáveis aos problema da re-

identificação na mineração de prescrições médicas. 

 
187 HARTZOG, Woodrow, The Inadequate, Invaluable Fair Information Practices. Maryland Law 
Review. Northeastern University School of Law Research Paper No. 301-2017. Boston, 11 Ago. 2017. 
Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3017312>. Acesso em: 16 set. 2019. 
188 BORGESIUS, Frederik Zuiderveen et. al. Open Data, Privacy, and Fair Information Principles: Towards 
a Balancing Framework. Berkeley Technology Law Journal, Vol, 30-3. Berkley, 2015. Disponível em: 
<https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2016/05/apo-nid117711-1277506.pdf>. Acesso em: 07 
fev. 2020.  
189 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 1973: The Code of Fair Information Practices. Disponível em: 
<https://simson.net/ref/2004/csg357/handouts/01_fips.pdf>. Acesso em 22/05/2020. 
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Os princípios “FIP” são uma proteção supralegal, e devem ser adotados por todos 

os países signatários da OCDE como diretrizes fundamentais na proteção dos dados 

pessoais.190 As atividades que se utilizam de informações médicas podem afetar direitos 

fundamentais, logo, exigem uma atenção rígida de todo o ordenamento jurídico. 

 

Como padrões para o tratamento justo de dados pessoais, os FIPs 
são a ferramenta política mais adequada para privacidade de 
informações na Internet. No entanto, os FIPs devem misturar 
cuidadosamente regras obrigatórias e regras padrão. 
Resumidamente, onde é mais provável que as negociações 
privadas sobre o processamento de dados falhem, as regras 
obrigatórias devem estabelecer padrões imutáveis. Como o preço 
potencial dos padrões obrigatórios é a rigidez regulatória, no 
entanto, onde existe potencial para negociações privadas, os FIPs 
devem estabelecer apenas regras padrão que estabeleçam uma 
linha de base para as negociações. Assim, onde Lessig depende 
de propriedades e negociações irrestritas sobre o uso de dados 
pessoais, os padrões de responsabilidade podem ser mais 
apropriados. Somente nesse contexto, há espaço para barganhas 
em torno de inadimplências, que, na terminologia de Calabresi-
Melamed, devem ser vistas como padrões de propriedade. 191 
(tradução nossa) 

 

O sistema jurídico pode implementar regras e padrões, como a LGPD o fez, mas 

enquanto ocorrerem falhas, fontes principiológicas complementam-se ao ordenamento 

jurídico.192 

 
190 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, Organisation 
for Economic Co-Operation and Developmen. Hereinafter OECD Guidelines. Disponível em:   
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpe
rsonaldata.htm. Acesso em: 13 set. 2019. 
191 How may FIPs best be shaped as a policy tool for Internet privacy? As standards for the fair treatment 
of personal data, FIPs are the most apt policy tool for information privacy on the Internet. However, FIPs 
should carefully mix mandatory rules and default rules. Briefly stated, where private bargaining about data 
processing is most likely to fail, mandatory rules should set immutable standards. Because the potential 
price of mandatory standards is regulatory rigidity, however, where potential exists for private negotiations, 
FlIPs should only establish default rules that set a baseline for negotiations. Thus, where Lessig relies on 
property and unrestricted negotiations about personal data use, liability standards may be more appropriate. 
Only against this background is there room for bargaining around defaults, which, in the terminology of 
Calabresi-Melamed, should be seen as property standards. SCHWARTZ, Paul M. Beyond Lessig's Code 
For Internet Privacy: Cyberspace Filters, Privacy Control, And Fair Information Practices. Wisconsin Law 
Review. HeinOnline -- 2000 Wis. L. Rev. 743 2000. Disponível em:   
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1422&=&context=facpubs&=&seiredir=
1&referer=https%253A%252F%252Fscholar.google.com%252Fscholar%253Fhl%253DptBR%2526as_s
dt%253D0%25252C5%2526q%253DFair%252BInformation%252BPractices%2526btnG%253D#search
=%22Fair%20Information%20Practices%22  Acesso em: 12 dez. 2019. 
192 BORGESIUS, Frederik Zuiderveen; et al. Open Data, Privacy, and Fair Information Principles: 
Towards a Balancing Framework. Berkeley Technology Law Journal. Forthcoming; Institute for 
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São oito princípios FIP e finalidades acatadas pela OCDE.193 

1. Limitar a quantidade de dados pessoais coletados e coletar dados pessoais 

com o conhecimento ou consentimento do titular dos dados ("Princípio da 

limitação de coleta");  

2. Garantir que os dados coletados sejam relevantes para os fins que serão 

utilizados, bem como, sejam "precisos, completos e atualizados" 

("Princípio da qualidade dos dados");  

3. Especificar os propósitos para os quais os dados são coletados ("Princípio 

da Especificação de Propósito");  

4. Obter consentimento para usar e divulgar dados pessoais para outros fins 

que não aqueles especificados no momento da coleta ("Princípio da 

Limitação de Uso");   

5. Adotar salvaguardas de segurança razoáveis para proteger os dados 

(“Princípio de Salvaguardas de Segurança”);  

6. Ser transparente sobre suas práticas e políticas de coleta de dados 

("Princípio da Abertura");  

7. Permitir que indivíduos acessem os dados coletados a partir deles, 

contestem os dados e que dados imprecisos sejam apagados, retificados, 

concluídos ou alterados ("Princípio da participação individual"); e,  

8. Ser responsável pelo cumprimento dos princípios ("Princípio da 

Responsabilidade"). 

Façamos um paralelo dos princípios citados com a re-identificação pela atividade 

de mineração de prescrições médicas. 

Pelo princípio da limitação da coleta, a mineradora deverá restringir a aquisição 

de informações apenas às diretamente necessárias. Por exemplo, uma coleta de dados de 

uma operadora financeira, que aparentemente não possui relação com pesquisas de saúde 

e farmacológicas, não deveria compartilhar seu banco de dados com uma mineradora de 

dados prescricionais. A irregularidade está consubstanciada na coleta exagerada de 

informações, a qual aumenta o risco da re-identificação. Quanto mais dados 

 
Information Law Research. Amsterdam Law School, 24 nov. 2015. Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=2695005. Acesso em: 19/05/2020. 
193 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, Organisation 
for Economic Co-Operation and Developmen. Hereinafter OECD Guidelines. Disponível em:   
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpe
rsonaldata.htm. Acesso em: 13 set. 2019. 
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desnecessários forem captados, maior será a perspectiva de re-identificação. Esse 

pressuposto é complementado pelo segundo princípio, da qualidade dos dados. Ou seja, 

coletar e manter informações úteis à finalidade principal da empresa. 

Os captadores devem instar declarações das finalidades de uso dos dados 

compartilhados, especialmente diante responsabilidade solidária dos operadores e 

controladores.194 Exemplo seria certificar que a compra se dará para fins de relatórios 

farmacológicos, exigindo o compromisso de que qualquer dado re-identificado será 

imediatamente excluído.  

O princípio da limitação do uso não deve ser encarado como um limite absoluto, 

mas como a necessidade de informar o detentor dos dados em caso de re-identificação, 

especialmente na impossibilidade de exclusão de suas informações. Trata-se de uma 

demonstração de boa-fé que pode reduzir consequências de danos eventuais à 

privacidade. 

Quando farmácias ou empresas mineradoras decidem pela reunião das 

informações, elas também assumem o dever de empregar todas as tecnologias disponíveis 

para evitar vazamentos.195 Exemplo são as invasões encomendadas para encontrar 

fragilidades e aprimorar a proteção dos sistemas.  

A boa-fé também desponta como dever das mineradoras. O princípio da abertura 

determina que a transparência seja uma prática dentre as políticas de coleta de dados. Não 

deveria ser difícil identificar quais farmácias vendem informações de prescrições para 

mineradora de dados médicos, uma clara afronta ao princípio da abertura. Os captadores 

de dados estão obrigados a reportarem o compartilhamento, seja oneroso ou gratuito. 

Algumas importantes medidas para atender aos princípios devem ser 

publicamente disponibilizadas pelas mineradoras. Pelo princípio da participação 

individual, as empresas que se utilizam dos dados devem garantir aos seus titulares acesso 

 
194 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício 
de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou 
coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. § 1º A fim de 
assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: I - o operador responde solidariamente pelos danos 
causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando 
não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao 
controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os controladores que estiverem 
diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem 
solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei. 
195 VOMIERO, Jessica. Can airplanes be hacked? U.S. officials say it’s ‘only a matter of time’. Global 
News. Toronto, 11 jun. 2018. Disponível em:  
https://globalnews.ca/news/4267715/airplane-hack-only-matter-of-time/ Acesso em: 05 jan. 2020. 



 83 

à suas informações, salvo quando a anonimização não puder ser revertida naquele 

momento, um dos pressupostos para o exercício do direito ao esquecimento. 

 

4.7.1 Anonimização e o direito ao esquecimento 

 

Faço uma pequena ressalva para analisar a relação entre a anonimização e o citado 

direito ao esquecimento. O Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeia introduziu 

esse novo conceito no ordenamento europeu. Estipulou que as pessoas possuem o direito 

de apagar dados pessoais públicos, bem como, de cessar a utilização quando a finalidade 

pelos quais foram coletados chegar ao fim. Segundo a Comissão Europeia, esse direito 

auxilia as pessoas a gerenciar melhor os riscos de proteção de dados, permitindo que elas 

excluam seus dados quando não houver motivos legítimos para mantê-los.196 

No momento que informações prescricionais são captadas pelas farmácias, 

pacientes deveriam ser informados que informações anonimizadas seriam compartilhadas 

com terceiros, mesmo diante dos riscos de re-identificação. Caso não aceitem, as 

informações deveriam ser excluídas dos bancos de dados através de solicitação expressa. 

Essa forma garantiria ao paciente o direito ao esquecimento. 

O problema é que após a anonimização, o titular terá dificuldade para a exclusão 

de seus dados, isto é, após a remoção dos identificadores diretos, os traços digitais se 

tornam indissociáveis, exceto se re-identificados. As empresas teriam que 

intencionalmente proceder à re-identificação de todos seus dados para determinar quais 

são aqueles traços que devem ser excluídos. Como esse ato seria ainda mais prejudicial, 

a exclusão dificilmente ocorreria. 

Para os defensores do direito ao esquecimento, a mera anonimização não significa 

a impossibilidade de exclusão dos dados. Caberá à empresa captadora retirá-los de seus 

bancos de dados, utilizando-se dos instrumentos necessários.197 Nesse caso, a própria 

tecnologia é uma barreira para o direito ao esquecimento. O processo técnico, ao mesmo 

 
196 DE BAETS, Antoon. A historian's view on the right to be forgotten. International Review of Law, 
Computers & Technology. Reino Unido, 2016.  Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600869.2015.1125155#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZG
ZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xMzYwMDg2OS4yMDE1LjExMjUxNTU/bmVl
ZEFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA==>. Acesso em 19/05/2020. 
197 VILLARONGA, Eduard Fosch; KIESEBERG, Peter; LI, Tiffany. Humans forget, machines remember: 
Artificial intelligence and the Right to Be Forgotten. Computer Law & Security Review. Volume 34, 
Issue 2. Vienna, abr. 2018. pg. 304-313. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.08.007>. 
Acesso em 19/03/2020. 
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tempo que deveria vigiar a re-identificação, não poderia ousar criar formas de reinclusão 

de qualquer identificador. 

A União Europeia entende que não existe direito de opção, em vista que o 

processo de anonimização é suficiente para cumprir o direito de esquecimento.198 Dados 

anonimizados não são mais considerados dados pessoais.199 Esse entendimento também 

é o adotado pela LGPD, quando retira de sua proteção os dados anonimizado pelo seu 

artigo 12. 

Portanto, o agente captador dos dados será responsável em manter os poderes dos 

titulares dos dados, mediante a técnica de anonimização escolhida. Nesse caso, não sendo 

possível manter os dados anonimizados, o controlador e operador devem excluir as 

informações do titular. A opção pela exclusão é uma forma de garantir o direito ao 

esquecimento. 

Se os dados médicos anonimizados não estão sujeitos ao direito ao esquecimento, 

o que podemos compreender sobre os re-identificados? Em potenciais casos de re-

identificação, os titulares devem ser notificados para exercício de seu direito ao 

esquecimento, o que introduz à questão do próximo capítulo. Re-identificado as 

informações, haveria responsabilidade das operadoras e controladoras dos dados? 

 

4.8 Proteção da privacidade contra a re-identificação 

 

O presente capítulo analisou a anonimização, re-identificação e os riscos 

envolvidos no processo. Como a lei permite que dados anonimizados sejam 

compartilhados, devemos buscar mecanismos de proteção da privacidade contra a re-

identificação. 

A proibição do compartilhamento nos parece uma medida prejudicial, em vista 

dos benefícios que o sistema de mineração pode gerar para a sociedade. Melhores 

medicamentos, novos tratamentos e redução do custo da saúde são exemplos de 

 
198 UNIÃO EUROPEIA. Do we always have to delete personal data if a person asks? European 
Commission. Disponível em: <https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-
business-and-organisations/dealing-citizens/do-we-always-have-delete-personal-data-if-person-asks_en>. 
Acesso em 21/05/2020. 
199 BRIGHTER AI. Anonymized Data is Not Subject to Privacy Regulations. Medium, Berlin, fev. 2010. 
Disponível em: https://medium.com/generate-vision/anonymized-data-is-not-subject-to-privacy-
regulations-9e4667856261  Acesso em: 03 dez. 2019. 
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benefícios citados. Devemos encontrar no ordenamento jurídico meios de proteção, 

harmonizando-os à utilização responsável. Nesse caso, a própria responsabilidade é a 

expressão que pode solucionar o conflito entre uso de big data e proteção da 

privacidade.200 

Impor responsabilidade aos usuários dos bancos de dados é uma forma de conter 

o abuso no uso irresponsável das informações. Ainda, teríamos que lidar com a re-

identificação, mas como vimos, ela é praticamente inevitável diante dos avanços 

tecnológicos. Portanto, manteríamos os deveres de anonimização, responsabilizando 

aqueles pelos danos causados, riscos assumidos pela própria natureza do tratamento dos 

dados médicos.201 

 

  

 
200 ISSA, Amalia M.; MARCHANT, Gary E.; CAMPOS-OUTCALT, Douglas. Big data in the era of 
precision medicine: big promise or big liability? Personalized Medicine. Estados Unidos, jul 2016. 
Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/303529195_Big_data_in_the_era_of_precision_medicine_Big
_promise_or_big_liability>. Acesso em 21/05/2020. 
201 PORTER, C. Christine. De-identified data and third party data mining: the risk of re-identification 
of personal information. Shidler JL Com. & Tech., v. 5, p. 1, 2008. 



 86 

5 RESPONSABILIDADE NA RE-IDENTIFICAÇÃO DE DADOS 

ANONIMIZADOS 

 

Para a lei, a anonimização de prescrições médicas é um método eficaz de proteção 

da privacidade. Desde sua captação pelas farmácias, até o recebimento pelas mineradoras, 

o método pode ser eficaz como medida preventiva. Contudo, após o processamento dos 

dados, a natureza da mineração excede a proteção preventiva, sendo necessário outra 

medida que proteja os titulares, a responsabilidade. 

A LGPD trata de duas espécies de responsabilidade: civil e administrativa. A 

responsabilidade administrativa prevê sanções dispostas pelo artigo 52, através da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já a responsabilidade civil possui 

fundamento no artigo 42 da LGPD, atribuindo dever de reparação por danos causados 

pelo uso de dados pessoais, sendo a teoria da responsabilidade do Código Civil um 

importante complemento.  

A imposição de responsabilidade pela lei não significa que as empresas irão se 

submeter as disposições. A perspectiva econômica e a análise dos riscos empresariais 

podem relevar que assumir a reparação dos danos é a melhor opção financeira. Enquanto 

houver lucro pela utilização de prescrições médicas re-identificadas, haverá incentivo na 

utilização e exploração dessa atividade. A responsabilidade tem o papel de desencorajar 

a re-identificação, dispondo que o risco será certamente traduzido em prejuízo por afetar 

uma das principais finalidades das empresas, o lucro.202 

Impor responsabilidade significa exercer opção entre aumentar a segurança dos 

sistemas ou assumir a reparação por danos à individualidade. A proteção de dados implica 

em adotar tecnologias em diferentes culturas, por exemplo, armazenamento de dados em 

servidores protegidos e proibição de acesso exterior. Essa opção eleva o custo na 

manutenção dos bancos de dados e impõe limites na exploração (dificuldade de acesso 

remoto, restrito compartilhamento de big data). 

A responsabilidade deve ser aplicada para que não haja opção financeira, 

representando a proteção e a alteração de culturas como melhor opção. Porém, esse fato 

depende da proteção da privacidade pela jurisprudência, o que ainda não ocorre no Brasil. 

 
202 GODINHO, Adriano Marteleto; DE QUEIROGA NETO, Genésio Rodrigues; DE MORAIS TOLÊDO, 
Rita de Cássia. A responsabilidade civil pela violação a dados pessoais. Revista IBERC, v. 3, n. 1, 2020. 
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Para definir essa proteção, propomos que todos os pressupostos dos julgamentos 

referentes ao direito da personalidade sejam aplicados à privacidade, demonstrando que 

violações serão severamente punidas. Mas impor responsabilidade por atos que violam 

direito à personalidade, significa que somente ações reparatórias serão exercidas.203 Esse 

entendimento é o adotado em duas importantes decisões do Supremo Tribunal Federal.  

Segundo o tribunal, é necessário violação concreta da imagem, honra, intimidade 

ou vida privada. Ou seja, mesmo que a re-identificação for certa, somente após a 

identificação da utilização das informações haverá eventual dano à privacidade. Não há 

proteção preventiva no ordenamento civil, medida que deveria ser exercida através da 

anonimização. 

 

5.1 Inexistência de proteção abstrata (preventiva) ao direito à privacidade 

 

A jurisprudência raramente menciona o direito à privacidade como independente 

da imagem, honra e intimidade.204 Em regra, as condenações em virtude de 

responsabilidade civil afirmam que violar a privacidade é uma infração da 

personalidade.205  

Para majoritária jurisprudência, privacidade é um princípio que se confunde com 

a própria personalidade.206 Exemplo, são os danos causados em redes sociais por 

conteúdo de terceiros que, apesar de referenciado na jurisprudência como personalidade, 

tem na privacidade um dos principais fundamentos de violação. 

 

Em pesquisa jurisprudencial, é possível verificar o elevado 
número de processos nos Tribunais de Justiça brasileiros que 
versam sobre danos a direitos da personalidade nas redes sociais 
causados por conteúdo de terceiros. Em diversas oportunidades, 

 
203 DE ANDRADE, Fábio Siebeneichler. A tutela dos direitos da personalidade no direito brasileiro em 
perspectiva atual. Rev. Derecho Privado, v. 24, p. 81, 2013. 
204 BOLESINA, Iuri; GERVASONI, Tássia A. Responsabilidade Civil por Violação do Direito à 
Extimidade. Congresso Nacional de Direito e Contemporaneidade, Santa Maria, 03 set. 2019. 
Disponível em: <https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgd/wp-
content/uploads/sites/563/2019/09/5.7.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2020. 
205 FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo Código. Da responsabilidade civil no 
novo código, 2010. 
206 REQUIÃO, Maurício. É preciso entender os prejuízos da contínua violação à privacidade na Internet. 
CONJUR. Brasília, 01 jan. 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-jan-01/direito-civil-
atual-preciso-entender-prejuizos-violacao-privacidade-internet  Acesso em: 30 dez. 2019. 
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o Superior Tribunal de Justiça teve que se manifestar sobre o 
tema, quando consolidou o entendimento de que o provedor 
responsável pela rede social responderia de forma subjetiva se, 
após sua notificação extrajudicial, não tornasse indisponível o 
conteúdo apontado como danoso.207 

 

Esse entendimento, apesar de não afirmar a independência da privacidade para 

com a personalidade, assegura os mesmos pressupostos de garantia da personalidade, 

consequentemente, aplicação dos preceitos dispostos pela ADI 4815208 e ADPF 130. 

Pela ADI 4815, o Supremo Tribunal federal decidiu pela inexigibilidade do 

consentimento da pessoa biografada para produção de obras literárias e audiovisuais. 

 

O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, 
julgou procedente o pedido formulado na ação direta para dar 
interpretação conforme à Constituição aos artigos 20 e 21 do 
Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com 
os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua 
expressão, de criação artística, produção científica, declarar 
inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a 
obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual 
desnecessária autorização de pessoas retratadas como 
coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas 
falecidas).   

 

A dificuldade enfrentada na proteção contra re-identificação de prescrições 

médicas é similar ao entendimento do tribunal. Enquanto as empresas mineradoras 

mantiverem o controle das informações re-identificadas, não haverá uma ameaça 

concreta. Somente no momento que informações re-identificadas são utilizadas em 

benefício de terceiros, caracteriza-se ameaça passível de proteção. 

O ministro relator fundamentou no sentido que o “(...) exercício do direito à 

liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular”209. Pensando 

 
207 TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; MORAES, Maria Celina Bodin de. Redes sociais virtuais: privacidade 
e responsabilidade civil. Análise a partir do Marco Civil da Internet. Disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/6272. Acesso em: 01 jan. 2020. 
208 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade 4.815 - Distrito Federal. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10162709>. 
Acesso em: 02 jan. 2020. 
209 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade 4.815 - Distrito Federal. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10162709>. 
Acesso em: 02 jan. 2020. 
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na atividade de mineração das prescrições, enquanto não houver efetiva violação da 

privacidade, as empresas não podem ser cerceadas de manutenção e captura de dados 

anonimizados, com o fundamento de eventual re-identificação. O fator decisivo é de 

como os dados re-identificados serão utilizados. 

O entendimento de que não há proteção preventiva aos direitos da personalidade 

também foi disposto pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130. Nessa ação, o tribunal 

afirmou que, o gozo da livre e plena manifestação do pensamento é um impedimento à 

reprimenda prévia de comportamentos, tidos por prejudiciais à personalidade. Esse 

entendimento foi a forma de harmonizar os direitos fundamentais em conflito. 

 

“Primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de 
personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação 
do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que 
se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um 
eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que 
também densificadores da personalidade humana”.210 

 

Esse equilíbrio entre a livre manifestação e a necessidade de proteção dos direitos 

da personalidade, apesar de ser a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, é 

criticada pela doutrina. 

 

Com o julgamento da ADPF no 130 pelo STF, no bojo do qual se 
entendeu pela precedência do “bloco dos direitos que dão 
conteúdo à liberdade de imprensa” em relação ao “bloco de bens 
da personalidade”, todavia, vislumbra-se possível retrocesso no 
acolhimento pelos tribunais de provimentos inibitórios – em 
especial antecipados – com significativo potencial para 
irreparabilidade efetiva das lesões, já que relegada a tentativa de 
reparação no direito de resposta, proporcional ao agravo e na 
indenização por dano material, moral ou à imagem.211 

 

A livre manifestação do pensamento, de criação e de informações não deve ser 

tolhida por argumentos de proteção de outros direitos.  A responsabilidade é o 

 
210 ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 30/4/2009, Plenário, DJE de 6/11/2009. 
211 GONÇALVES, Gláucio Ferreira Maciel. A tutela inibitória antecipada do direito brasileiro como 
instrumento de proteção aos direitos da personalidade. UFMG, 2017. 
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instrumento de proteção da privacidade, quando a anonimização se presta a proteção 

prévia.  

Considerando que todos os direitos da personalidade devem ser passíveis da 

mesma intensidade de proteção, os artigos 20 e 21 do Código Civil são as disposições que 

refletem a posição do tribunal. 

 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração 
da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de 
escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição 
ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, 
a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se 
lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais. 
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 
requerimento do interessado, adotará as providências necessárias 
para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.212 

 

O Código Civil reafirma os instrumentos reparatórios, ao invés de inibitórios. O 

artigo 12 do Código Civil213 também determina a necessidade de ameaça aos direitos da 

personalidade. Inexistindo ameaça concreta, não há como exigir proteção. Veja que é 

similar ao raciocínio utilizado no uso dos dados pessoais, quando afasta autorização 

prévia pela utilização de informações anonimizadas.214 

A conclusão é que a re-identificação não pode sofrer repressão prévia, restando 

ao indivíduo buscar reparação por dano moral ou material, em consonância ao julgamento 

da ADI 4815 e ADPF 130. A exploração da re-identificação de forma abusiva, impõe 

direito de reparação por danos morais e materiais aos titulares.215 

 

 
212 BRASIL. Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 
Acesso em: 02 jan. 2020. 
213 Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e 
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
214 BONNA, Alexandre Pereira et. al. Responsabilidade civil pelo dano moral à pessoa pública - aplicação 
do superior tribunal de justiça – STJ. Brazilian Journal of Development. Curitiba, jan. 2020. Disponível 
em:  <http://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/download/6145/5464> Acesso em: 26 fev. 
2020.  
215 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade 4.815 - Distrito Federal. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10162709>. 
Acesso em: 02 jan. 2020. 
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5.2 Responsabilidade civil pela re-identificação 

 

O fundamento para a reparação do dano pelo uso indevido de dados pessoais está 

disposto no artigo 42 da LGPD. Dano moral, patrimonial ou coletivo são indenizáveis em 

razão do exercício da atividade de tratamento de dados. 

 

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício 
de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem 
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à 
legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. 

 

Ocorre que o dano à privacidade, em razão do tratamento das informações 

anonimizadas, pode ocorrer em dois momentos: na falha da guarda dos dados (exemplo 

de vazamento de informações) ou em razão de re-identificação de dados anonimizados. 

Responsabilizar operadores e controladores de dados anonimizados com 

fundamento na LGPD gera um conflito de interpretação, pois a própria lei afasta de sua 

guarda os dados anonimizados (conforme artigo 12). A dúvida é, o afastamento se 

mantém mesmo em casos de vazamentos?  Se a lei continua considerando dados 

anonimizados não pessoais, mesmo em caso de vazamento, qualquer prejuízo deverá ser 

resolvido pela legislação civil. Todavia, a forma que melhor observa a proteção da 

privacidade compreende que, o afastamento da LGPD se aplica apenas quando as 

informações estiveram sob a guarda e própria utilização dos operadores e controladores, 

reconsiderados dados pessoais no momento do contato por outros atores.216 

Responsabilizar civilmente é buscar o equilíbrio após um dano. Tem caráter 

reparador e pode ser aplicado a qualquer espécie de direito.217 

 

Em princípio, toda atividade que acarreta prejuízo gera 
responsabilidade ou dever de indenizar. (...) O termo 
responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual alguma 
pessoa, natural ou jurídica, deva arcar com as consequências de 

 
216 AZAMBUJA, Antonio João Gonçalves; GRANVILLE, Lisandro Zambenedetti; SARMENTO, 
Alexandre Guilherme Motta. A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data. 
Parcerias Estratégicas, v. 24, n. 48, p. 09-32, 2020. 
217 SILVA, Flavio Murilo Tartuce. Teoria do risco concorrente na responsabilidade objetiva. Universidade 
de São Paulo. 2010. 
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um ato, gato, ou negócio danoso. Sob essa noção, toda atividade 
humana, portanto, pode acarretar o dever de indenizar.218 

 

Impor responsabilidade civil aos mineradores é curvar-se às consequências do uso 

indevido dos dados pessoais, como a utilização de dados re-identificados. Apesar do 

fundamento principal constar da LGPD, a teoria da responsabilidade civil é organizada 

pelo Código Civil. Duas modalidade de atos ilícitos são tratados e merecem destaque.  

Ato ilícito puro, regido pelo artigo 186, e abuso de direito, disposto no artigo 

187.219 O dever de reparação consta do artigo 927: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Ato ilícito puro é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.220 

A re-identificação será indenizável pelo ato ilícito puro quando, por exemplo, houver 

vazamento de informações constante de bancos de dados, mesmo que o dano seja 

exclusivamente moral. Outro exemplo, seria a utilização de informações re-identificadas 

que prejudiquem a concessão de um plano de saúde. Nessas hipóteses, o uso das 

informações re-identificadas pode ser considerado negligência (falta de investimento em 

segurança tecnológica) e ação (compartilhamento de informações re-identificadas), 

respectivamente. 

O artigo 187 complementa a proteção da privacidade contra a re-identificação de 

dados anonimizados, no que dispõe: “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Se a mineração exceder os limites impostos pelos 

fins econômicos ou sociais (mineração para gerar relatórios, auxiliar pesquisas 

farmacêuticas, entre outros) ou abusar da boa-fé, fica caracterizado ato passível de 

indenização. 

 
218 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 01. 
219 LIMA, Mário Rodrigues de.  Responsabilidade Civil - Ato Ilícito Puro e Equiparado. Boletim Jurídico, 
Uberaba/MG, a. 13, no 1172. Disponível em: https://www.boletimjuridico.com.br/ 
doutrina/artigo/3604/responsabilidade-civil-ato-ilicito-puro-equiparado  Acesso em: 18  dez. 2019. 
220 VARASQUIM, Danielle Marie de Farias Serigati. O Dano Moral Juridicamente Indenizável. 
Corregedoria Geral da justiça 2017-2018. Curitiba, 2018. Disponível em:  
<https://www.tjpr.jus.br/documents/11900/11188715/O+DANO+MORAL+JURIDICAMENTE+INDEN
IZ%C3%81VEL++Danielle+Marie+de+Farias+Serigati+Varasquim%281%29.pdf/4bd08311-386a-91fd-
38f2-5f510ab545e3>. Acesso em: 26 fev. 2020. 
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Essas duas espécies de atos ilícitos bem descrevem que a re-identificação tanto é 

considerada ato ilícito puro, quanto abuso de direito. São duas tipificações que conferem 

ao titular indenização por dano material e moral. 

 

5.2.1 Dano moral e dano material 

 

A violação da privacidade pode ensejar duas espécies de indenização individual, 

material ou moral. O dano material é aquele patrimonial, real e aferível. Trata-se das 

dívidas e créditos, complexo das relações jurídicas de uma pessoa, apreciáveis 

economicamente.221 Por outro lado, dano moral é o prejuízo ao patrimônio 

desmaterializado. 

 

(...) o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que 
objetiva a satisfação de um bem extrapatrimonial inserido nos 
direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal, a 
liberdade, a honra, a intimidade, o decoro, a imagem) ou nos 
atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de 
família). Já́ o dano moral indireto, por sua vez, consiste na lesão 
a um interesse tendente à satisfação de bens jurídicos 
patrimoniais, que produz depreciação a um bem extrapatrimonial 
(como a perda de coisa com valor afetivo). 222 

 

 Entre os poucos julgados nacionais que relacionam o direito à privacidade ao 

dever de indenização por danos morais, cito o processo PJe-JT 0000109-

84.2013.5.23.0004223 em que empresa acessou rede social de funcionário sem sua 

 
221 MONTEIRO FILHO, Ralpho Waldo de Barros; ZANETTA, Renata Pinto Lima. O dano na 
responsabilidade civil. Disponível em:   
http://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/rc7.pdf?d=636680468024086265  
Acesso em: 05 jan. 2020. 
222 MONTEIRO FILHO, Ralpho Waldo de Barros; ZANETTA, Renata Pinto Lima. O dano na 
responsabilidade civil. Disponível em:   
http://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/rc7.pdf?d=636680468024086265  
Acesso em: 05 jan. 2020, p. 189. 
223 BONNA, Alexandre Pereira et. al. Responsabilidade civil pelo dano moral à pessoa pública - aplicação 
do superior tribunal de justiça – STJ. Brazilian Journal of Development. Curitiba, jan. 2020. Disponível 
em: <http://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/download/6145/5464> Acesso em: 26 fev. 
2020.  
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autorização e RODC - 310100-61.2007.5.04.0000224 em que o TST proibiu a instalação 

de câmeras de vigilância em vestiário. 

Esses julgados, demonstram que a privacidade é reconhecível na legislação 

brasileira, mas ainda carente de amadurecimento para ser considerado como um direito 

independente da personalidade.  

Portanto, violações ao direito da privacidade que ocasionem danos à pessoa ou 

coletividade, são passíveis de indenização por dano material ou moral. Trata-se de uma 

forma de limitar a utilização dos dados re-identificados pelos mineradores, do mesmo 

modo, incentivar os captadores a realizarem a remoção do maior número de indicadores 

de informações pessoais.  

 

5.2.2 Reparação do dano coletivo 

 

A reparação pelo dano coletivo pode se demonstrar a mais efetiva contra a re-

identificação. Enquanto os danos individuais são reclamados por apenas alguns titulares, 

os danos coletivos envolvem reparação social. Essa reparação pode significar 

indenizações por danos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, com montantes 

superiores aos individuais. Logo, a ameaça por uma condenação será uma das questões 

analisadas na utilização de dados re-identificados, como importante critério na avaliação 

dos riscos empresariais.225  

O artigo 42 da LGPD permitiu a punição pelo dano coletivo, uma medida eficaz 

para desestimular comportamentos violadores.226 Conhecida como função social do dano 

moral coletivo, esse é um importante instrumento de proteção da privacidade.227 

A permissão de reparação por danos coletivos deve ser utilizada de forma 

energética e exemplar, como demonstração de que a sociedade não irá tolerar desrespeito 

à privacidade através da re-identificação de dados anonimizados. A atenção especial deve 

 
224 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Notícias do TST. SDC proíbe uso de câmeras de vigilância 
em vestiários de empresas. Disponível em: http://www.tst.jus.br/noticias/-
/asset_publisher/89Dk/content/sdc-proibe-uso-de-cameras-de-vigilancia-em-vestiarios-de-empresas  
Acesso em: 03 jan. 2020. 
225 ROQUE, Andre. A tutela coletiva dos dados pessoais na lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD). 
Revista Eletrônica de Direito Processual, v. 20, n. 2, 2019. 
226 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Tutela dos interesses difusos e coletivos. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2006.  
227 RESEDÁ, Salomão. Função social do dano moral. Conceito Editorial, 2009. 
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ser dada aos instrumentos de propagação das informações, facilitadores de violações, a 

exemplo do prontuário médico, os quais devem ser cercados de seguranças 

extraordinárias.228  

Não utilizar medidas de seguranças de proteção aos bancos de dados pode 

caracterizar dano moral coletivo, pois é uma assunção do risco  de vazamento.229 Porém, 

como a lei deixou a anonimização como pressuposto de proteção, podemos pensar que 

ela é a única medida necessária. Entendemos que mesmo que a lei tenha pressuposto a 

anonimização como modo de proteção dos titulares, todos os métodos devem ser 

utilizados, sob pena de negligência com os dados de terceiros. 

 

5.2.3 Espécie da responsabilidade civil dos mineradores 

 

O ordenamento jurídico brasileiro tem como regra a responsabilidade, ou seja, é 

necessário comprovar dolo ou culpa para obrigação de reparar os danos. 

 

Realmente, apesar da multiplicação dos casos submetidos ao 
princípio da responsabilidade objetiva, permanece, como regra 
geral, o preceito que condiciona a obrigação de reparar o dano à 
culpa do agente. Não foi arredado sem embargo da adoção de 
processos técnicos que elastecem consideravelmente sua 
aplicação. Nem é possível a substituição pelo risco, porque esta 
ideia não comporta a mesma generalização. Ainda que se 
multipliquem as situações nas quais a obrigação de indenizar seja 
imposta independentemente da culpa, a solução continuará com 
o caráter de exceção que possui atualmente. É que a ideia de culpa 
não pode ser dissociada do conceito de delito. Afora, pois, os 
casos especificados em lei, nos quais o dever de reparar está 
previsto e determinado com abstração da conduta do obrigado, a 
responsabilidade há de resultar de investigação dessa conduta 
para a verificação de sua anormalidade. Sempre que se quiser 
atribuir esse dever sem esse pressuposto, há necessidade de 
especificá-lo na lei. Assim, a questão teria solução extremamente 
casuística, se porventura se viesse a suprimir a fonte genérica e 
abstrata da responsabilidade, que é a culpa.230 

 
228 GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. O prontuário eletrônico do 
paciente no século XXI: contribuições necessárias da ciência da informação. InCID: Revista de Ciência 
da Informação e Documentação, v. 2, n. 2, p. 77-100, 2011. 
229 DE CAMARGO, Paulo Sergio Ferraz. Dano Moral Coletivo. Almedina, 2019. 
230 GOMES, Orlando. Obrigações. 19. ed. São Paulo: Editora Forense, 2019. 
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Apesar da regra adotada, a legislação destaca a responsabilidade objetiva em razão 

do exercício dessas atividades. Essa exceção é tratada pelo o parágrafo único do artigo 

927 do Código Civil. 

 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifo 
nosso) 

 

Por responsabilidade objetiva se entende a desnecessidade de demonstração de 

culpa em sentido amplo, sendo necessário somente conduta, dano e nexo causal (teoria 

do risco).231 

Em relação aos dados re-identificados, os mineradores de prescrições assumem o 

risco de ferir o direito à privacidade. Trata-se da responsabilidade objetiva em razão do 

exercício da atividade comercial (art. 927, paragrafo único do Código Civil), combinado 

com a responsabilidade implicada aos controladores e operadores de dados pessoais 

anonimizado (art. 42 e seguintes da LDPD).232 

A lei brasileira possui disposições que, quando interpretadas de forma harmônica 

à jurisprudência, resguarda o direito à privacidade. Entretanto, quando falamos de dados 

difundidos, um dois maiores problemas na re-identificação é encontrar os responsáveis 

pelo tratamento dos dados. 

Como as informações pessoais são colhidas em muitos momentos, alguns 

vazamentos podem não ter os autores identificados. Nesse caso, a lei responde com o 

artigo 42, inciso II, determinando que todos os diretamente envolvidos no tratamento dos 

 
231 CAVALIERI FILHO, Sergio. Responsabilidade Civil no Novo Código Civil. EMERJ, volume 24. Rio 
de Janeiro, 2003. Disponível em:  
<https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista24/revista24_31.pdf>. Acesso em: 26 
fev. 2020. 
232 BODIN DE MORAES, Maria Celina. LGPD: Um novo regime de responsabilização civil dito 
“proativo”.    Editorial à Civilistica.com.Rio de Janeiro: a. 8, n.  3, 2019. Disponível em: 
<http://civilistica.com/lgpd-um-novo-regime/>. Data de acesso: 25/05/2020. 
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dados, que decorreram danos ao titular, respondem solidariamente, ressalvado direito de 

regresso.233 

Desse modo, o artigo 42 da LGPD, combinado com artigo 927, paragrafo único 

do Código Civil determina a responsabilidade objetiva por risco integral pois, ainda que 

haja alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade (caso fortuito, força maior, 

responsabilidade exclusiva de terceiros), o mero envolvimento da mineradora com os 

dados impõe o dever de reparação.234 

 

5.3 Responsabilidade solidária no compartilhamento de dados 

 

Segundo o artigo 5°, inciso VI da LGPD, controlador é quem compete as decisões 

de tratamento dos dados pessoais. Já o inciso VII define que operador é quem realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do controlador. 

Esses conceitos são importantes pois, tanto o responsável pela captura dos dados, 

quanto aquele que utiliza os dados para formar big data, são responsáveis solidariamente 

pela reparação do dano.235 A farmácia que atuou na captura das informações da prescrição 

médica é solidariamente responsável como operadora em vazamentos de informações 

 
233 Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados 
pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de 
proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular 
dos dados: I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir 
as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do 
controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos 
no art. 43 desta Lei; II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual 
decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no 
art. 43 desta Lei. § 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados 
quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou 
quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. § 3º As ações de reparação 
por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser 
exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente. § 4º Aquele que reparar o 
dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no 
evento danoso. 
234 LOPES, Hálisson Rodrigo. A responsabilidade civil do estado e a teoria do risco integral. Revista 
Âmbito Jurídico, v. 95, 2011. 
235 § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: I - o operador responde solidariamente 
pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados 
ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se 
ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os controladores que 
estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem 
solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei. 
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(ressalvando que quando se utiliza das informações para formar banco de dados próprio 

é considerada controlador). 

São disposições que reafirmam a responsabilidade civil por dano ao direito à 

privacidade. Interpretando o sentido da Lei, entendemos que todos os operadores e 

controladores que se beneficiarem do mesmo banco de dados são solidariamente 

responsáveis, inclusive com culpa presumida, conforme a doutrina europeia afirma na 

análise ao GDPR.236  

 

No entanto, com relação à falha, o Artigo 23 (2) estipulava que 'o 
responsável pelo tratamento pode ser isento dessa 
responsabilidade, total ou parcialmente, se provar que não é 
responsável pelo evento que deu origem ao dano'. Esta disposição 
indicava claramente que a falha do controlador era presumida em 
caso de violação de dados.237 (tradução nossa) 

 

Esse é o mesmo entendimento exposto em razão do artigo 42, inciso II da LGPD. 

Alguns países podem excluir a responsabilidade do controlador pela culpa presumida, 

exigindo que a prova de que todas as diligências foram realizadas, não houve negligência 

ou não há qualquer relação com o banco de dados vazado.  

 

As diferenças entre os Estados-Membros parecem ter existido 
aqui também. Por exemplo, na Bélgica e em Portugal, o 
responsável pelo tratamento era responsável pela indenização, a 
menos que ele provasse que não era responsável pelo evento que 
causou o dano; na Dinamarca, por outro lado, a lei previa que o 
responsável pelo tratamento fosse responsável por "qualquer 
dano causado pelo processamento de dados que viole as 
disposições desta Lei, a menos que seja estabelecido que tais 
danos não poderiam ter sido evitados através da diligência" e os 

 
236 TRULI, Emmanuela N. The General Data Protection Regulation and Civil Liability (June 22, 2018). 
Emmanuela Truli, The General Data Protection and Civil Liability, Chapter 12. In: MOHR Backum et al. 
Personal Data in Competition, Consumer Protection and Intellectual Property: Towards a Holistic 
Approach? Springer Verlag, 2018 (p. 303 - 329). Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3201092. 
Acesso em: 18 dez. 2019. 
237 With regard to fault, however, Article 23(2) stipulated that ‘the controller may be exempted from this 
liability, in whole or in part, if he proves that he is not responsible for the event giving rise to the damage’. 
This provision clearly indicated that the controller’s fault was presumed in case of a data breach. TRULI, 
Emmanuela N. The General Data Protection Regulation and Civil Liability (June 22, 2018). Emmanuela 
Truli, The General Data Protection and Civil Liability, Chapter 12. In: MOHR Backum et al. Personal Data 
in Competition, Consumer Protection and Intellectual Property: Towards a Holistic Approach? Springer 
Verlag, 2018 (p. 303 - 329). Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3201092. Acesso em: 18 dez. 2019, 
p. 12. 
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cuidados necessários em relação ao processamento de dados. Na 
Finlândia, França e Luxemburgo, são aplicadas as regras comuns 
de responsabilidade civil. As jurisdições que transpõem o Artigo 
23 para o direito nacional dessa maneira, portanto, também 
estavam vinculadas a conectar sua aplicação ao entendimento 
nacional de culpa.238 (tradução nossa) 

 

Entretanto, em razão da falta de disposição legal que determine a exclusão da 

responsabilidade, resta aos controladores e operadores a aplicação da teoria da 

responsabilidade objetiva pelo risco integral. 

 

(...) a responsabilidade civil objetiva, fundada na atividade de 
risco, responsabiliza civilmente quem independente de culpa 
tenha ocasionado prejuízos a outrem em virtude do exercício de 
atividade arriscada. Para Souza, a noção é a de que o agente que 
exerce a atividade arriscada deve suportar a indenização, porque 
ninguém é dado lesionar o outro (neminem laedere), de forma que 
foi necessária e bem-vinda a introdução da responsabilidade 
objetiva genérica pelo exercício da atividade de risco.239 

 

Para a solidariedade da responsabilidade, algumas exceções podem ser aplicadas: 

quando a empresa corresponsável provar que não realizou o tratamento; não houve 

violação à legislação; ou quando ocorrer culpa exclusiva do titular.240 O inciso III do 

artigo 43 trata de uma excludente que aparentemente conflita com o disposto pela 

legislação civil. Entretanto, a teoria do risco adotada pelo artigo 927, parágrafo único, do 

Código Civil é clara ao impor responsabilidade objetiva quando a atividade incorrer em 

risco para direito de outrem.  

Em toda a cadeia de tratamento de dados, desde a mineração, captação, até a 

utilização do relatório, existe risco de prejuízo ao direito à privacidade, seja pela 

anonimização mal realizada ou na re-identificação. O mero uso dos dados pessoais 

 
238 BAKHOUM, Mor, et al. Personal Data in Competition, Consumer Protection and Intellectual 
Property Law. Springer, 2018 
239 SOUZA, Andrea Mazzaro de; MATALON, Paula Mazzaro de Souza. Responsabilidade civil objetiva: 
das excludentes de nexo de causalidade e a teoria do risco integral. Jus.com.br. Teresina, jun. 2012. 
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/21951/responsabilidade-civil-objetiva-das-excludentes-de-nexo-
de-causalidade-e-a-teoria-do-risco-integral Acesso em: 29 dez. 2020. 
240 Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem: I - que não 
realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o 
tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; 
ou III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros.  
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pressupõe risco de violação, promovendo o dever de indenizar, razão pela qual as normas 

limitadoras da LGPD devem ser aplicadas com parcimônia aos casos pontuais.  

 

5.3.1 Análise dos riscos empresariais 

 

Enquanto o processo de re-identificação gerar benefícios superiores aos riscos 

decorrentes da responsabilidade, as empresas detentoras dos bancos de dados 

anonimizados podem não ter interesse em elevar a segurança e investir em meios técnicos 

que dificultem a re-identificação.  

 

Atualmente, pode-se citar duas interpretações jurídicas sobre 
como avaliar se uma técnica de anonimização foi adotada de 
forma adequada: (i) a primeira, denominada de risk-based 
approach tradicional (análise baseada no risco), verifica se, 
apesar da adoção de precauções pelo responsável, houve ou não 
a re-identificação dos dado; (ii) a segunda, denominada 
de procedure-based approach (análise baseada nos 
procedimentos adotados), verifica somente se foram 
implementados procedimentos adequados com base nos riscos 
detectados previamente 
Essas abordagens tomam como pressuposto que a anonimização 
absoluta de um dado pode ser difícil ou mesmo impossível em 
certos casos, assim a adequação deve ser avaliada de forma 
contextual e por meio do grau de risco existente. 
No parecer sobre anonimização desenvolvido pelo Information 
Commissioner’s Officer (ICO) (Oficial do Comissário de 
Informação) do Reino Unido é sugerido que se contratem 
terceiros para testar a qualidade do processo de anonimização por 
meio testes que busquem re-identifcar os dados.241 

 

Por outro lado, as precauções podem refletir uma boa imagem da empresa, 

interessada na segurança dos titulares dos dados e na defesa da privacidade. Uma das 

melhores formas de resguardo, seria manutenção de análise potencial da re-identificação 

por um terceiro, uma excelente solução que poderia ser empregada ao Brasil. Um terceiro, 

 
241 PORTO JÚNIOR, Odélio. Anonimização e Pseudonimização: Conceitos e Diferenças na LGPD. Batista 
Luz, São Paulo, 29 de mai. 2019. Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/espacostartup/anonimizacao-
e-pseudonimizacao-conceitos-e-diferencas-na-lgpd/>. Acesso em: 02 jan. 2020. 
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especializado em segurança de dados, pode entregar soluções para proteção imediata 

como forma de preservação da imagem de uma empresa.242 

Mesmo as empresas que buscam proteção contra a re-identificação devem 

compreender que não existe proteção absoluta, especialmente frente a multiplicidade de 

informações que um individuo possui. A cartilha da FIESP (Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo) confirma como é difícil aferir quais dados podem levar a 

identificação do titular.  

 

Dados anonimizados ou que passam por processo de 
anonimização não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado 
anonimizado é relativo ao titular que não possa ser identificado, 
considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e 
disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já a anonimização é a 
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento 
do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade 
de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de dados 
anonimizados se mostra primordial para possibilitar o 
desenvolvimento e aprimoramento de novas tecnologias, como a 
Internet das Coisas e a Inteligência Artificial, porém a 
dificuldade é enorme de se comprovar que meios técnicos 
razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular. (grifo nosso)243 

 

As formas de anonimização devem ser utilizadas em conjunto com medidas de 

computação para alcançar o meio técnico razoável. Terceiros especializados podem ser 

consultados da disponibilidade dos meios técnicos mais atuais. Essas medidas buscam 

afastas a negligência na proteção dos dados prescricionais das empresas operadoras e 

controladoras. Realmente existe uma grande dificuldade em comprovar quais são os 

meios técnicos razoáveis, porém, essa prova deve recair sobre as empresas em razão “da 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 

para os direitos de outrem”244. 

 
242 PORTER, C. Christine. De-identified Data and Third Party Data Mining: The Risk of Re-identification 
of Personal Information. Washington Journal of Law, Technology & Arts. Shidler J. L. Com. & Tech. 
Washington, 2008. Disponível em: 
<https://digitalcommons.law.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=wjlta>. Acesso em 
18/03/2020. 
243 FIESP. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados. 
244 Art. 927, paragrafo único, do Código Civil.  
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Aos mineradores de dados médicos, o risco importa no próprio exercício da 

atividade, sendo que além da responsabilidade objetiva, incorre risco de vazamento de 

dados sensíveis que podem ocasionar grande prejuízo à individualidade dos titulares. 

Portanto, toda a responsabilidade descrita é aplicável aos mineradores de dados.   

 

5.4 Responsabilidade administrativa e re-identificação 

 

A responsabilidade ocorre em três áreas distintas do nosso ordenamento: civil, 

administrativa e penal. A responsabilidade penal é garantida pelo princípio da reserva 

legal, quando somente fatos previamente tipificados podem ser objetos da persecução 

penal. Logo, para que a re-identificação de dados anonimizados sofra responsabilização 

penal é necessário alteração legislativa.245  

Entendemos que a responsabilidade penal não é a melhor forma de proteção, salvo 

quando os âmbitos civil e administrativo demonstrarem-se ineficazes. 

A aplicação da responsabilidade administrativa cabe à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados – ANPD, órgão da administração pública federal, integrante da 

Presidência da República, criado pelo artigo 55-A da Lei Geral de Proteção de Dados 

como principal órgão de fiscalização e de controle político da LGPD.  

Ressaltamos a transitoriedade do órgão que, poderá ou não, ser transformado em 

autarquia no prazo de 2 (dois) anos, contados da criação da estrutura regimental. Trata-se 

de uma opção da Presidência da República, quando a LGPD deixa ao controle 

discricionário do poder executivo a transformação da ANPD em um órgão de fiscalização 

autônomo e efetivo. 

Apesar de criar o órgão de fiscalização, a lei deixou claro que a transitoriedade 

está vinculada a vontade do Poder Executivo, estabelecendo características de 

instrumento de políticas públicas. Essas características subentendem o cumprimento das 

disposições legais, diante da possibilidade de interferência do executivo através do seu 

poder discricionário. Logo, cria-se uma espécie de controle indireto do Poder Executivo 

para com a ANPD. 

 
245 ROBALDO, José Carlos de Oliveira. Direito Penal como última ratio. LFG. Disponível em: 
http://www.lfg.com.br. 08 de abril de 2009  Acesso em: 15 jan. 2020. 
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Esse controle indireto também ocorreu na fiscalização da HIPAA pelo governo 

americano. As mesmas características políticas e opções discricionárias de controle 

indireto, demonstraram a falta de fiscalização e enfraquecimento das sanções 

administrativas.246  

A complexidade do uso dos dados pessoais, especialmente dos dados de 

prescrições médicas, exige a fiscalização de um órgão independente, que controle as 

disposições legais e imponha sanções administrativas exemplares, reprimindo 

comportamentos contrários ao direito da privacidade. A LGPD define algumas sanções 

administrativas, mas questões complexas ou controversas poderão ser concentradas no 

Poder Judiciário. Exemplos de punições são as previstas pelo artigo 52 que variam de 

advertência até multa de 50 milhões de reais por infração.  

A eficácia das punições tem direta relação com o valor dos dados pessoais, bem 

como, os riscos que as empresas estão dispostas a assumir.  

Indicação de como a independência é essencial ao órgão de fiscalização é o artigo 

52. Nesse caso, o órgão pode impor suspensão de 6 (seis) meses, prorrogável por igual 

período. Apesar de descrever a penalidade, a lei não regulamenta os requisitos de 

aplicação, sendo necessário um órgão independente e dotado de capacidade regulatória. 

Como exemplo a ser seguido, cito o das agencias reguladoras.247 

A responsabilidade administrativa desenhada pela LGPD tem eficácia duvidosa, 

pois a efetiva fiscalização necessária ao desencorajamento da conduta ainda não é, e pode 

não se tornar, efetiva. Enquanto isso, o tempo é um grande fator na captura de dados e, 

em breve, dados pessoais estarão ainda mais disseminados por servidores, 

impossibilitando um controle eficaz. 

Ademais, caberá a ANPD determinar quais os parâmetros da razoabilidade 

descritos pela LGPD em seu artigo 12. Sendo a razoabilidade uma consideração que deve 

ser regulada, admitida para re-identificação de dados anonimizados, a descrição de quais 

 
246 SOLOVE, Daniel. A Major Move to Weaken HIPAA. Teachprivacy. Jenkintown, 12 mai. 2019. 
Disponível em: https://teachprivacy.com/major-move-to-weaken-hipaa/  Acesso em: 
02 dez. 2020. 
247 Para mais informações ver: CARDOSO, Henrique Ribeiro. O poder normativo das agências 
reguladoras. Lumen Juris, 2006. CUÉLLAR, Leila. Poder normativo das agências reguladoras norte-
americanas. Revista de direito administrativo, v. 229, p. 153-176, 2002. DE ÁVILA, Marília; SAMPAIO, 
Silva. O Poder normativo das agências reguladoras. Revista de direito administrativo, v. 227, p. 339-348, 
2002. 
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são os fatores objetivos, razoáveis para reverter o processo de anonimização é tarefa que 

depende de grande independência. 

Portanto, sugerimos alteração legislativa para modificar a natureza do órgão 

fiscalizador, equiparando-o a agencias reguladoras. 

 

5.5 Propostas de alterações legislativas contra a re-identificação 

 

A pesquisa demonstrou que a Lei Geral de Proteção de Dados não resguarda a 

privacidade pela re-identificação. Maiores prejuízos podem ser evitados através de 

alterações legislativas pontuais, que identifiquem claramente a responsabilidades dos 

controladores, operadores e terceiros. 

A primeira proposta é alteração do artigo 11 da LGPD, evitando a comunicação 

de dados pessoais sensíveis identificáveis. O acréscimo de um parágrafo 5º com a 

seguinte redação: “§ 5º O controlador ou operador deverão manter dados sensíveis 

anonimizados em banco de dados próprios, separados de demais informações que 

permitam a identificação do titular, sob pena de aplicação das sanções previstas no 

artigo 52.”. Essa complementação esclareceria a necessidade de separação das 

informações, evitando possíveis cruzamentos de dados pelas informações auxiliares. 

Apesar de não ser a solução ideal, até a superveniência de uma nova lei que altere 

os pressupostos da anonimização, poderíamos reduzir os casos de re-identificação 

acidental ou por terceiros invasores. 

Pela segunda proposta, a redação do artigo 18, parágrafo 2º seria alterada para 

acrescentar uma parte final: “§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com 

fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, mesmo em caso de 

anonimização, garantida a reparação por danos materiais e morais em caso de prejuízo 

a qualquer direito fundamental.”. 

Outra sugestão de inclusão de um inciso III ao paragrafo 1º do artigo 42 com a 

seguinte redação: “III – A anonimização dos dados não afasta a aplicação do artigo 42 

e consequente responsabilidade pela reparação dos danos”. 

Por fim, concluímos as sugestões com a alteração do artigo 55-A para que conste 

a seguinte redação “Art. 55-A Fica instituída a Autoridade Nacional de Proteção de 
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Dados (ANPD), autarquia sob regime especial com personalidade jurídica de direito 

público e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, vinculada ao Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, com prazo de duração indeterminado, 

como órgão regulador para proteção de dados e da privacidade.” 

O anseio das alterações é afirmar que a anonimização não é uma salvaguarda à 

responsabilidade. Mesmo diante das limitações no uso dos dados pessoais, as empresas 

devem responder pela invasão da privacidade do titular causada pela re-identificação dos 

dados que se utilizada para exploração econômica. 

Essas alterações são uma reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, pequenos incentivos à atenção na manutenção da privacidade.  

Enquanto empresas continuam a explorar dados pessoais sem grandes 

repercussões, eventual prejuízo as finanças e imagens das empresas, serão fatores 

considerados. Poderíamos ver um uso mais razoável dos dados médicos, com privilégio 

à privacidade e boa-fé. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Responsabilizar as mineradoras pelos prejuízos decorrentes da re-identificação 

das informações de prescrições médicas, pressupõe a compreensão da autoridade do 

direito à privacidade. Apesar da falta de uma definição universal, os valores de 

privacidade são considerados essenciais, evoluindo conforme o tempo e meio social.  

A LGPD retrata a privacidade como um dever de imposição de sigilo às 

informações pessoais, direito autônomo e indissociável da individualidade. Suas 

prerrogativas exigem segredo para o controle das informações pessoais. Essa construção 

reflete como todos os conceitos de privacidade possuem interação com os objetivos de 

proteção da Lei. 

Informações médicas são um importante aspecto da privacidade. Enquanto o livre 

compartilhamento de prescrições for desaprovado, haverá esperança na manutenção da 

privacidade médica como valor essencial à sociedade. Importante indício da vontade geral 

é a resistência contra o livre acesso da IMS Health às prescrições desde o início de suas 

operações. Não houve um momento sequer que a empresa possuiu acesso pacífico aos 

dados prescricionais, ora sofrendo investidas dos próprios médicos, ora dos legisladores, 

afinal, são representantes da vontade social. 

Essas informações ainda são consideradas sensíveis pela leis atuais, vejam os 

requisitos de compartilhamento dispostos na LGPD, HIIPA e GPDR. Dados pessoais são 

avaliados como dados essenciais, que refletem a individualidade, vulnerabilidades e 

escolhas íntimas, protegidos pelos requisitos rígidos de compartilhamento das 

informações anonimizadas. Contudo, entender que o processo de anonimização não é 

seguro para proteger a essencialidade, adverte para a necessidade de encontrar outros 

meios de proteção. 

Devemos reconsiderar a anonimização como principal salvaguarda das 

informações pessoais. Antes da difusão das informações auxiliares, o método poderia ser 

eficaz, mas a velocidade de captura proporcionada pela internet aumentou 

significativamente a captura de outros dados, agindo hoje como uma chave para os dados 

anonimizados. As legislações protetivas de dados pessoais foram idealizadas tendo a 

anonimização sua principal forma de proteção. Porém, o método só será eficaz em um 

total isolamento das informações auxiliares, o que não é possível no atual estado da arte.  
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A combinação do big data e mineração agravou o problema da re-identificação. 

São poucos passos necessários para expor vulnerabilidades de sistemas e informações 

íntimas. Como a lei pressupõe a defesa da privacidade por esse método falho, incumbe à 

responsabilidade civil e administrativa punir os violadores e desestimular a utilização das 

informações. 

Evitar a re-identificação não depende apenas das empresas mineradoras, mas dos 

responsáveis pela cadeia de captura e utilização dos dados. A retirada de todos os 

indicadores pode representar uma menor possibilidade de re-identificação, porém, reduz 

os valores dos dados. Enquanto houver uma relação entre indicadores pessoais e geração 

de benefícios econômicos, aqueles que compõe a cadeia dos dados devem ser 

considerados solidariamente responsáveis pelos prejuízos, no caso das prescrições 

médicas, farmácias, mineradoras e indústrias que se beneficiam dos relatórios. 

A re-identificação não é apenas uma ameaça à privacidade, mas um prejuízo ao 

direito à igualdade. Informações sensíveis podem e serão utilizadas para padronizar 

comportamentos e criar uma sociedade normalizada. Exemplos recentes são o crédito 

social chinês e a criação do score de crédito. 

O prejuízo pela desconsideração da privacidade pode ser permanente. Após a 

anonimização, o direito ao esquecimento não poderá ser exercido. Isso em razão da 

própria técnica de anonimização, considerada entrave na exclusão dos dados. Somente o 

controle total dos dados pelo titular será uma garantia contra a re-identificação 

Uma forma eficiente de proteção exige que os utilizadores das informações sejam 

responsabilizados de forma objetiva, solidária e integral. Medir o prejuízo pela 

responsabilização é a única salvaguarda atual dos titulares.  

Instrumentos de proteção abstratos dos direitos da personalidade foram afastados 

pelo Supremo Tribunal Federal, mas garantem aos interessados o direito à reparação. Não 

há proibição abstrata e preventiva da imagem, honra, intimidade ou vida privada, sendo 

a repreensão dos comportamentos violadores feita através da reparação material, moral e 

coletiva. 

Desestimular comportamentos é a principal característica da reparação. No 

contexto do comportamento do risco empresarial, enquanto o benefício for superior ao 

prejuízo, haverá estímulo na exploração da re-identificação. O melhor fator de equilíbrio 
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da proteção será impor a responsabilidade individual e coletiva, indenizações que 

somadas podem equilibrar o risco na utilização dos dados de prescrições médicas. 

Por todo o exposto, através das informações colhidas e da pesquisa realizada, são 

conclusões alcançadas pelo trabalho: (i) O conceito de privacidade é instável, dependendo 

dos valores protegidos no momento histórico em cada sociedade, razão pela qual sua 

definição dificilmente será exata; (ii) Existem indícios de comércio de informações 

pessoais que englobam as prescrições médicas, desenvolvida e aprimorada pela empresa 

IMS Health; (iii) A anonimização é um processo falho, um falso pilar que as legislações 

de proteção de dados foram construídas, sendo necessário um novo panorama de proteção 

que considere as faltas do processo; (iv) As informações de prescrições médicas, mesmo 

que anonimizadas, podem ser re-identificadas podendo gerar danos à privacidade quando 

utilizadas de forma indiscriminada; (v) Dados pessoais anonimizados podem 

intencionalmente conter identificadores para facilitar a re-identificação, dificilmente 

localizados pelos responsáveis no controle; (vi) Todos os pressupostos jurisprudenciais e 

doutrinários utilizados para a defesa da personalidade podem ser utilizados para a defesa 

da privacidade; (viii) A responsabilidade civil pela infração ao direito da privacidade 

garante a reparação por dano moral, material e coletivo, de forma solidária e integral pelas 

empresas que se beneficiaram das informações pessoais e; (ix) Necessidade de alteração 

do artigo 55-A para modificação do regime da ANPD, proporcionando maior regulação 

e fiscalização dos dados pessoais. 

Considerando que as prescrições médicas são informações sensíveis, dignas da 

proteção estatal em razão do direito à privacidade e da necessária confiança da relação 

médico-paciente, devemos considerar alterações na LGPD para evitar o enfraquecimento 

dessa relação.  

São alterações consideradas: 

• acréscimo de um parágrafo 5º no artigo 11 com a seguinte redação: “§ 5º 
O controlador ou operador deverão manter dados sensíveis anonimizados 
em banco de dados próprios, separados de demais informações que 
permitam a identificação do titular, sob pena de aplicação das sanções 
previstas no artigo 52.”. 

• alteração da redação do artigo 18, parágrafo 2º: “§ 2º O titular pode opor-
se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de 
dispensa de consentimento, mesmo em caso de anonimização, garantida a 
reparação por danos materiais e morais em caso de prejuízo a qualquer 
direito fundamental.”. 
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• inclusão de um inciso III ao paragrafo 1º do artigo 42 com a seguinte 
redação: “III – A anonimização dos dados não afasta a aplicação do artigo 
42 e consequente responsabilidade pela reparação dos danos”. 

• alteração do artigo 55-A para transformar a ANPD em autarquia sob 
regime especial: “Art. 55-A Fica instituída a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), autarquia sob regime especial com 
personalidade jurídica de direito público e autonomia patrimonial, 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicação, com prazo de duração 
indeterminado, como órgão regulador para proteção de dados e da 
privacidade.” 

Essas alterações beneficiariam a proteção do titular, dificultando a re-

identificação pelo esclarecimento das hipóteses de responsabilidade civil pelos infratores. 

Tratando das mineradoras de prescrições médicas, somente a reclamação perante 

o Comitê da Comunidade Europeia trouxe indícios suficientes do seus métodos de 

atuação. Essa reclamação confirma a existência do mercado que compartilha dados de 

prescrições médicas, com benefícios extraídos para indústrias farmacêuticas e empresas 

contratantes. 

Em que pese o grande potencial de dano à privacidade, não podemos subestimar 

a importância do compartilhamento das prescrições. Esse big data auxilia no 

desenvolvimento da tecnologia médica e farmacológica. Apenas o abuso deve ser 

exemplarmente punido, desencorajando técnicas de re-identificação ou que ofendam aos 

direitos individuais. 

Na perspectiva das empresas, a contratação, utilização e os benefícios concedidos, 

em razão das informações sensíveis, devem ser amparadas pelo direto à privacidade. 

Precauções extraordinárias devem ser adotadas em relação aos bancos de dados e 

relatórios compartilhados. Mesmo que a lei não guarde os dados anonimizados, a 

recomendação é que as empresas tratem todos como passiveis de re-identificação. 

Medidas preventivas devem ser a regra nas empresas mineradoras, assim como, exigida 

de todos que participam da cadeia. Regras rígidas de acesso e utilização aos bancos de 

dados são bem-vindas, além de instruções de boas práticas, que demonstram a boa-fé e 

responsabilidade no exercício da atividade.  

Aos pacientes, o maior risco da re-identificação é que a utilização desses dados 

desencadeia formas de discriminação dentro da sociedade. Empresas podem deixar de 

contratar ou dispensar empregados com base em seus dados médicos. Esse é apenas um 
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exemplo de prejuízos à individualidade que a publicidade das informações médicas pode 

ocasionar. Trata-se da redução da individualidade.  

Outra ameaça do big data é antecipar comportamentos e encontrar padrões para 

normatização social. Nesse caso, os operadores e controladores dos dados devem se 

certificar que a finalidade do compartilhamento se direcionará apenas às indústrias 

médicos-farmacêuticas ou desenvolvimento de tecnologias para o bem da sociedade. 

Trata-se de uma responsabilidade compartilhada na proteção do direito à igualdade. 

O primeiro passo é definir os valores, observando a mutação do que se 

considerado privado. Definido o princípio de atuação, os reguladores podem responder 

às ameaças, restaurando o equilíbrio no uso dos dados pessoais. Essa é nossa conclusão, 

uma decisão de compartilhamento responsável das informações prescricionais até a 

reavaliação dos fundamentos da privacidade, com atenção das premissas e formas da 

anonimização. 
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APÊNDICE A – Proposta de Anteprojeto de Lei 
 

PROJETO DE LEI Nº          de _______ 
 

Altera a Lei Geral de Proteção de Dados para 
regulamentar a re-identificação de dados 
anonimizados e providências correlatas. 
 

Art. 1º Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD. 
 
Art. 2º Acrescenta parágrafo 5º ao Art. 11 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com 
a seguinte redação:  
 

“Art. 11 (...) 
§ 5º O controlador ou operador deverão manter dados sensíveis 
anonimizados em banco de dados próprios, separados de demais 
informações que permitam a identificação do titular, sob pena de 
aplicação das sanções previstas no artigo 52. 
 

Art. 3º O parágrafo 2º do art. 18 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
 

“Art. 18 (...) 
§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento 
em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, mesmo em 
caso de anonimização, garantida a reparação por danos materiais 
e morais em caso de prejuízo a qualquer direito fundamental. 
 

Art. 4º Acrescenta o inciso III ao Art. 42 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com 
a seguinte redação:  

 

 “Art. 42 (...) 
III – A anonimização dos dados não afasta a aplicação do artigo 
42 e consequente responsabilidade pela reparação dos danos”. 

 
 
Art. 5º O artigo 55-A da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

 
“Art. 55-A Fica instituída a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), autarquia sob regime especial com personalidade 
jurídica de direito público e autonomia patrimonial, 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicação, com prazo de duração 
indeterminado, como órgão regulador para proteção de dados e 
da privacidade.” 

 
 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 


