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Empresas reveem políticas de acesso à
informação
Ciberataques põem em risco privacidade dos pacientes

08/06/2021 05h01 · Atualizado 

Em agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que rege a Lei

Geral de Proteção de Dados (LGPD), começará a fiscalizar empresas que

descumprirem a norma, aplicando sanções que vão de advertência a multa de até

2% do faturamento anual. Por lidar com informações consideradas sensíveis - dados

de tratamentos, biometria e informações genéticas, entre outras - o setor de saúde

enfrenta desafios que vão além dos ajustes internos de adequação.

Em todo o mundo, o setor tem sido alvo preferencial de ataques de cibercriminosos,

que roubam dados médicos privados para, entre outros objetivos, vendê-los na

chamada deep web. Estudo global da IBM e do Instituto Ponemon aponta que, em

2020, ataques virtuais a empresas de saúde no Brasil resultaram em prejuízo médio

de US$ 1,12 milhão por evento, o mais alto valor entre as 16 indústrias pesquisadas.

Além do cibercrime, as empresas também enfrentam riscos de vazamentos

provocados por falhas humanas involuntárias, como a que ocorreu em novembro

de 2020 envolvendo funcionário novato do Hospital Israelita Albert Einstein. Por

engano, ele divulgou em ambiente usado por programadores uma planilha com as

senhas de acesso ao banco de dados e-Sus Notifica, do Ministério da Saúde,

expondo dados pessoais, médicos e histórico hospitalar de cerca de 16 milhões de

pacientes.
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“Uma das principais dificuldades enfrentadas por essas empresas consiste em

segmentar cada tipo de informação para cada classe de funcionários que operam

no mesmo sistema informatizado da instituição”, alerta Remo Higashi Battaglia,

sócio fundador do escritório Battaglia & Pedrosa Advogados. Quanto ao estágio de

conformidade alcançado pelo setor, ele avalia que ao menos as grandes empresas

hospitalares vêm desenvolvendo e estimulando ambiente propício à discussão dos

temas levantados pela LGPD.

Para Marcos Sêmola, sócio de cibersegurança da EY Brasil, o cenário de pandemia

aumenta o desafios de conformidade na saúde. “Não há como tomar uma parte do

tempo dos gestores para treiná-los e nem como, no calor da crise, promover

transformações profundas em governança de dados, políticas e sistemas.”

Para Sêmola, a grande diversidade de modelos de negócio e serviços que compõem

o setor - hospitais, clínicas particulares e serviços laboratoriais, por exemplo - requer

que cada empresa escolha de forma acurada a sua arquitetura de dados, sua

política de acesso aos dados e seu modelo de governança e dos seus fornecedores.

Entre prestadores de serviços, a Central Nacional Unimed avança com esforços de

adequação e proteção da privacidade de cerca de 1,8 milhão de clientes

empresariais. “Criamos um pilar denominado privacidade dos titulares dos dados

que nos deu visão acurada do fluxo de informações e do nível de maturidade dos

controles sobre o mesmo”, diz o presidente da CNU, Luiz Paulo Tostes Coimbra.
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