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Resumo

O mundo inteiro está em alerta procurando uma solução para a pandemia do COVID19, devido a isso, o
compartilhamento de dados pessoais se tornou uma ferramenta na luta contra o coronavírus , essa situação gera
preocupações com a privacidade dos cidadãos. Mesmo com boas intenções, essas atitudes levantam sérias questões
relacionada a privacidade: como nossos dados sensíveis estão sendo usados? Quem tem acesso a eles? Observamos uma
extensa divulgação desses dados, até mesmo em mídias televisivas, jornais, revistas e internet, sem a preocupação com
questões éticas e até mesmo legais referente a privacidade. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo realizar uma
análise da situação, com foco na ética e regulamentações sobre privacidade do titular dos dados gerados com a COVID19,
com isso, buscando identificar melhorias, diretrizes e recomendações para o tratamento desses dados sensíveis, dando
aos cidadãos maior garantia de privacidade, protegendo sua integridade, dignidade e direitos humanos.



O Problema : 
Uso de dados dos pacientes sem autorização, desconsiderando questões éticas e legais.

Fonte: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200413-sitrep-84-covid-19.pdf?sfvrsn=44f511ab_2 Acessado em: 13/04/020

1. Muitos dados sensíveis 
sendo armazenados a 
cada dia.

2. Esses dados são pessoais

3. Existem muitos 
interessados em ter esses 
dados

4. Segundo normas de 
privacidade como a LGPD 
e GDPR, o titular tem 
direito de saber o que está 
acontecendo com seus 
dados

5. Esses dados não podem 
ser utilizados sem a 
autorização do titular
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Como está sendo tratada a privacidade dos dados no meio 
desta pandemia global sob o ponto de vista ético e legal?

O Problema : 
Uso de dados dos pacientes sem autorização, desconsiderando questões éticas e legais.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200413-sitrep-84-covid-19.pdf?sfvrsn=44f511ab_2


Panorama Global

- Preocupação com a privacidade
- Compartilhamento das informações entre países
- Direitos dos titulares
- Questões políticas que impactam a privacidade

Proposta

Análise da situação com foco na ética 
e regulamentações sobre  privacidade 

do titular dos dados gerados com a 
COVID19

Panorama Regional

- Como cada país está tratando a privacidade?
- Compartilhamento das informações entre países
- Direitos dos titulares (Adequação as regras atuais)

Análise Crítica

- Panoramas  X Regulamentos sobre privacidade
- Tratamento das informações pelas mídias de   
divulgação

- O que acontece com os dados pós pandemia?
- Questões éticas envolvidas

Diretrizes e 
Recomendações

- Garantia da privacidade
- Autonomia do usuário
- Soluções de auto gestão da privacidade



Como será feito?

-Pesquisa

-Análise crítica

-Achados

-Entrega de versões semanais do 
material produzido

-Ao final teremos um artigo contendo         
toda a pesquisa


