
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD
(Lei nº 13.709/2018) também está nas pesquisas científicas!

Essa Lei dispõe sobre o tratamento de dados 
pessoais, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade.

Ela impacta nas pesquisas pois define que dados relativos à 
origem racial ou étnica, à saúde ou à vida sexual, bem como 

dados genéticos ou biométricos são dados pessoais sensíveis!

Respeito à privacidade: significa ter respeito, 
proteção e auxílio dos dados ou informações!

Autodeterminação informativa: significa o poder 
que cada pessoa tem sobre seus próprios dados 
pessoais. Quer dizer que, quando a pessoa puder 
fazer uma escolha, ela pode decidir se seus dados 
serão coletados, tratados e compartilhados!

Liberdade de expressão, de informação, de 
comunicação e de opinião: este direito compreende 
a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de 
transmitir informações ou ideias, sem que possa 
haver interferência!

e pesquisa científica

LGPD

?

Essa Lei tem alguns fundamentos, como:

O que é a LGPD?

Como ela

nas pesquisas
impacta?

Fomos
notícia!

Veja alguns exemplos de impactos abaixo:�

• Qualquer informação do paciente
   deve ser autorizada por ele ou o seu
   responsável legal;

No Recrutamento dos pacientes:

• Somente os pesquisadores envolvidos 
   no projeto podem coletar os dados;

• Os pesquisadores devem assinar
   uma Declaração para uso dos dados e
   se comprometer a manter o sigilo e a
   privacidade dos participantes;

No acesso aos dados
coletados nas pesquisas:

• Os dados devem ser anonimizados
   (sem identificação);

• Não se deve expor dados como:
   RG, CPF, nome mãe, pai;

Na utilização dos dados coletados:

• Somente os envolvidos podem ter acesso;

• Garantir o armazenamento seguro;

• Armazenar na nuvem ou servidor;

A guarda dos dados:

O projeto de pesquisa "Tumor de células gigantes do 
osso: Perfil epidemiológico (quinta versão) – Um 
protocolo de estudo" cujo pesquisador é o Dr Ricardo 
G. Becker, foi publicado na Revista Research, Society 
and Development em 08/09/2022.
 
Projeto conduzido com o suporte da Equipe de Pesquisa 
Clínica do ICI, com a participação de 19 instituições 
brasileiras, sobre o tema tumor de células gigantes do 
osso (TCGO) "...representa aproximadamente 5% dos 
tumores ósseos primários, sendo a faixa etária mais 
afetadas, indivíduos entre 20 e 50 anos de idade. Apesar 
de ser uma neoplasia benigna, 3 a 5% dos casos podem 
apresentar metástases pulmonares..." ;

Para maiores informações

• Até 5 anos após o término da pesquisa,
   sendo responsabilidade do pesquisador
   principal munir-se dos dados dos
   participantes de pesquisa;

• Estes devem assinar uma Declaração
   para uso dos dados;

No tempo de guarda dos dados:
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https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/33230/28056/372203

