
 
 
 
 
 
 
 

 

Carta Idec nº 53/2020/Coex 

 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2020 

 
Ao Sr. Antonio Barra Torres, Diretor Presidente da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária 
Email: gabinete.presidencia@anvisa.gov.br 
Endereço: Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Trecho 5, Área Especial 57, CEP: 71.205-
050, Brasília - DF. 
 
 
C/C 
 
Ouvidoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
Email: ouvidoria@anvisa.gov.br 
Endereço: Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Trecho 5, Área Especial 57, CEP: 71.205-050, Brasília - 
DF. 

 

Ref.: Exposição indevida de dados pessoais sensíveis de usuários de medicamentos a base de 

Canabidiol 

Prezado Sr. Diretor Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Antonio Barra 

Torres, 

 O Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, como já é de vosso 

conhecimento, é uma associação de consumidores, sem fins lucrativos, de utilidade pública 

federal, criada em julho de 1987 e mantida por seus associados, com total independência de 

empresas e partidos políticos. Tendo como missão a defesa dos direitos dos consumidores, na 

sua concepção mais ampla, representando-os nas relações jurídicas de qualquer espécie, 

promovendo a educação, a conscientização e a ética nas relações de consumo, o Idec busca 

participar dos processos decisórios da Anvisa de maior repercussão para esses interesses. Por 

isso, o Idec reforça seu papel de defender que finalidade institucional da agência, de promoção 

da proteção da saúde da população, sempre prevaleça sobre todos os demais interesses.  

 No último dia 06 de fevereiro, o Instituto tomou conhecimento do vazamento indevido 

de informações capazes de identificar pessoas cadastradas junto à agência para utilização de 



 
 
 
 
 
 
 

 

medicamento a base de canabidiol1. Noticiou-se que a agência enviou mensagem eletrônica 

aos usuários e a médicos prescritores cadastrados sem omitir seus endereços eletrônicos. 

Também foi reportada a afirmação de uma pessoa que passou a receber propagandas sobre tais 

medicamentos por via eletrônica depois do ocorrido. 

Já é de amplo conhecimento que, de acordo com a RDC nº 335, de 2020, a importação 

de medicamentos a base de canabidiol deve necessariamente ser realizada por via de cadastro 

junto ao governo federal, ficando a ANVISA responsável por executar as atividades atribuídas 

ao Estado no procedimento de importação. 

 Considerando a importância do Canabidiol no tratamento de diversas condições de 

saúde, especialmente associados ao sistema neurológico, e a obrigatoriedade de cadastro junto 

à agência para aquisição, os agentes públicos da ANVISA precisam reconhecer a imensa 

responsabilidade que possuem diante dessas pessoas. Dentre essas responsabilidades, destaca-

se a necessidade de armazenar as informações propriamente, em ambiente seguro, garantindo 

o sigilo de dados que possam ser identificados ou vinculados a uma pessoa, especialmente 

considerando que informações sobre suas condições de saúde são consideradas dados sensíveis 

pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018). A Lei também possui como 

princípios a garantia da segurança das informações pessoais (art. 6º. VII) e a prevenção e 

reparação de danos em virtude do tratamento de dados (art. 6º, VIII).  

A Lei de Acesso à Informação (LAI) garante a proteção da informação sigilosa e 

da informação pessoal (art, 6º, inc. I, Lei nº 12.527/2011), assim como o Código de Defesa 

do Usuário de Serviço Público (CDUSP) determina que a proteção de suas informações 

pessoais é um direito básico do usuário dos serviços públicos (art. 6º, inc. IV, Lei nº 

13.460/2017). 

 Não se pode ignorar o estigma que o uso de medicamentos a base de canabidiol ainda 

carrega no país, decorrente da desinformação generalizada acerca das propriedades terapêuticas 

e segurança da substância, o que coloca seus usuários em situação ainda mais vulnerável e sob 

                                                
1 Anvisa provoca constrangimento e medo ao expor emails de pacientes. Disponível em: 
https://cannabisinc.blogfolha.uol.com.br/2020/02/05/anvisa-provoca-constrangimento-e-medo-ao-expor-lista-
de-pacientes-em-e-mail/. 



 
 
 
 
 
 
 

 

risco de diversas formas de discriminação, conforme amplamente relatado pela pessoas 

entrevistadas na referida reportagem acima.  

 O fato noticiado revelou uma precariedade dos métodos da agência para 

compartilhamento de mensagens, e o patente descuido com a privacidade dos indivíduos ao 

não manter os endereços eletrônicos em cópia oculta. O episódio também revela de forma 

bastante clara que, apesar da Anvisa se destacar em vários aspectos de boas práticas 

regulatórias, a agência ainda possui um grande desafio para cumprir o dever de proteção da 

informação sigilosa (disposto na LAI e no CDUSP) e para se adequar à Lei Geral de 

Proteção de Dados. Nesse sentido, é importante lembrar que outras agências reguladoras já se 

adiantaram para propor e implementar um plano de ação para cumprir com os requisitos legais 

dispostos na LGPD2, ao passo que ainda não são conhecidas publicamente as medidas que 

porventura tenham sido adotadas pela Anvisa. 

Assim, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor se dirige respeitosamente à 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o esclarecimento das seguintes questões que 

permanecem em aberto após a leitura das notícias sobre o ocorrido, inclusive as que contam 

com declarações de representantes da agência. 

1. Quais medidas foram ou serão tomadas pela ANVISA para mitigar os efeitos 

negativos do vazamento dos dados pessoais em questão, incluindo a 

publicidade direcionada aos usuários cadastrados? 

2. Quais medidas serão tomadas pela ANVISA para aprimorar o tratamento de 

dados pessoais sob sua guarda, especialmente os dados pessoais sensíveis? 

3. Quais medidas serão tomadas pela ANVISA para que a agência se adeque de 

forma mais ampla à Lei Geral de Proteção de Dados? 

4. Quais medidas serão tomadas pela ANVISA para aprimorar seu método de 

comunicação com usuários e profissionais de saúde cadastrados junto à 

agência nos termos da RDC 335/2020, para o episódios semelhantes ao 

descrito não voltem ocorrer? 

                                                
2 Agência Nacional de Saúde Suplementar. Processo Nº: 33910.029786/2019-51. Nota técnica. nº 
3/2019/GEPIN/DIRAD-DIDES/DIDES.  



 
 
 
 
 
 
 

 

5. Quais medidas serão tomadas pela ANVISA para coibir que fornecedores se 

aproveitem do vazamento de dados para fins de publicidade direcionada aos 

usuários cadastrados? 

Diante do exposto, e pela importância do tema para o consumidor, aguardamos 

respostas das questões acima, indicando o prazo de 10 (dez) dias a partir do recebimento da 

presente, a fim de contribuir para os esclarecimentos à sociedade. 

 

IGOR RODRIGUES BRITTO 

Diretor de Relações Institucionais do Idec 

 

DIOGO MOYSES RODRIGUES 

Coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC 

 

ANA CAROLINA NAVARRETE 

Coordenadora do Programa de Saúde do IDEC 

 
 


