
Os avanços científicos e tecnológicos possibilitaram um aumento expressivo da 
longevidade no último século. Entretanto, na medida em que a população envelhece, 
os custos com a saúde também crescem substancialmente. Entre 2000 e 2015, os 
gastos mundiais em saúde passaram de 8,6% para quase 10% do produto interno 
bruto (PIB) mundial. Isso torna o acesso à saúde uma questão ainda mais premente 
em vários países. 

A crescente disponibilidade de dados, aliada a maior capacidade de processamento 
das informações, representa uma alternativa promissora para a redução dos custos e 
consequente ampliação do acesso, assim como para a melhoria dos serviços de saúde. 
As promessas são muitas, a ponto de a revista The Economist publicar, em fevereiro 
deste ano, um artigo afirmando que uma revolução na saúde está chegando. O uso e 
o compartilhamento de dados individuais de saúde e de registros médicos são a chave 
para explorar as possibilidades disponíveis, tanto no desenvolvimento de tecnologias 
quanto na própria pesquisa biomédica. 

Como compatibilizar, contudo, a privacidade individual com o desenvolvimento de 
inovações que podem ter impactos sociais extremamente positivos? Como regular o 
acesso e o tratamento de registros de saúde de indivíduos sem expô-los a riscos? A lei 
geral de proteção a dados pessoais foi aprovada em 2018, no Brasil, inspirada 
fortemente no modelo europeu. Ela visa proteger a privacidade dos indivíduos e 
resguardá-los da utilização não autorizada de seus dados pessoais. Apesar de não 
visar unicamente aos dados de saúde, estes são classificados pela lei como sensíveis 
e, portanto, sujeitos a controles mais rigorosos. 

Até que ponto a lei afetará a pesquisa científica e o desenvolvimento de produtos e de 
soluções tecnológicas na área de saúde? Como regular o uso desses dados de modo a 
preservar a privacidade e, ao mesmo tempo, possibilitar o desenvolvimento científico 
e tecnológico? Estas são as questões centrais que este seminário procurará discutir. 
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Iscia Teresinha Lopes Cendes, médica, doutora em Neurociências pela McGill University – Canadá. 
É professora titular da Unicamp e membro do Comitê Gestor da Brazilian Initiative of Precision 
Medicine (Bipmed). 

Edson Amaro Junior, médico, doutor em medicina pela USP, onde é livre-docente no Departamento 
de Radiologia. É coordenador científico do Instituto do Cérebro e responsável pela área de Big Data 
do Hospital Albert Einstein.  

Tatiane Garcia Schofield, advogada formada pela PUC-SP, atuando há 13 anos na indústria 
farmacêutica. Atualmente é diretora jurídica da Interfarma, responsável pelas áreas jurídica, de 
propriedade industrial e governança da entidade. 

Fabro Steibel, pesquisador, doutor em comunicação pela Leeds University e diretor executivo do 
Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio). 

Danilo Doneda, advogado, professor e pesquisador. Doutor em Direito Civil pela UERJ, 
especialista em temas de proteção de dados e privacidade e consultor do Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.br).

O Centro

O Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade tem como missão produzir e disseminar 
conhecimento sobre os impactos sociais e econômicos do avanço científico e das novas tecnologias, 
desenvolvendo políticas públicas capazes de amplificar seus efeitos positivos na vida das pessoas, 
com ênfase nas áreas da saúde, educação e sustentabilidade. Uma das áreas de especial interesse do 
Centro é a pesquisa e a inovação em saúde em virtude tanto dos seus impactos sobre a qualidade de 
vida das pessoas quanto pela elevada intensidade de ciência e inovação na área. 
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