O QUE É ESSA
CARTILHA?
Segurança a cada clique! É um material com informações e dicas práticas para
você desenvolver hábitos seguros em ambientes físicos e digitais. Hábitos que
precisam ser compartilhados por todos, por isso, sinta-se à vontade para dividir
nossa cartilha com seus familiares e amigos.
Alguns descuidos com nossas informações podem trazer muitos prejuízos. Nosso
objetivo é garantir que você conheça os perigos, se proteja dos riscos e compartilhe os
ensinamentos aprendidos, fazendo com que mais pessoas percebam a importância
da segurança da informação no cotidiano.
Se houver alguma dúvida durante a leitura, não
guarde para você! Entre em contato com a equipe de
Segurança da Informação ou Escritório de Privacidade.

Todos são
responsáveis
pela saúde dos
nossos dados
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POR QUE PRECISAMOS FALAR
SOBRE A SEGURANÇA DOS DADOS?
A segurança e proteção de dados coletados está cada vez mais virando uma necessidade, devido ao
avanço tecnológico. Por essa razão o Grupo NotreDame Intermédica, alinhado com a com a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em vigor em 2020 no Brasil, compromete-se com a
proteção e segurança dos dados de seus colaboradores, beneficiários, clientes e parceiros de negócios.

QUAL SEU PAPEL NA SAÚDE DOS DADOS DA EMPRESA?
Essa ação faz parte da nossa estratégia de proteção e garante que todos os colaboradores tenham
conhecimento em como ter práticas seguras no dia a dia. O cuidado que cada um de nós passa a
ter todos os dias ao utilizar dados da Companhia é fundamental para a manutenção dos métodos e
objetivos de defesa dos dados da Companhia. Quando todos os colaboradores estão conscientizados,
nossa empresa está mais segura.

DEFESA DOS DADOS DEVE IR ALÉM DA EMPRESA
ASSUNTOS DE CASA NO TRABALHO
• Ferramentas de trabalho, só para trabalho: e-mail corporativo ou da empresa e
outros recursos corporativos devem ser usados apenas para questões de negócio.
Não cadastre seu e-mail corporativo em e-commerces, por exemplo;

ASSUNTOS DO TRABALHO EM CASA
• Se precisar trabalhar remotamente, salve os arquivos na nuvem do Grupo
NotreDame Intermédica. Não os envie a um e-mail externo e nem utilize outras
mídias de compartilhamento
• Considere ainda a criptografia para aumentar a proteção de compartilhamento
• Utilize a VPN da empresa (serviço que permite o tráfego de dados de forma
segura), mesmo utilizando um Wi-Fi privado

VOCÊ SABE O QUE É CRIPTOGRAFIA?
É uma maneira de codificar um texto, de forma a impedir sua compreensão. Esse recurso é
utilizado pelo Whatsapp, por exemplo, para impedir interceptação de mensagens.

CONTE SEMPRE COM A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
É muito importante que todos os colaboradores se preocupem com a Segurança da Informação do
Grupo NotreDame Intermédica. Se com o dia a dia surgirem dúvidas de como proceder, seja na
instalação de softwares ou no compartilhamento de arquivos, entre em contato com a equipe de
Segurança da Informação.
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MAIS QUE IMPORTANTE, AGORA É
UMA QUESTÃO DE LEGISLAÇÃO

O QUE É LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) chega para dar aos cidadãos maior controle sobre as
informações compartilhadas em serviços digitais e plataformas online e offline.
A LGPD possui aplicabilidade extraterritorial, com
isso todas as empresas que tiverem negócios no
Brasil, sejam elas públicas, privadas, nacionais ou
estrangeiras, precisam se adequar à lei. Desde
2020, ano em que a lei entrou em vigor, as
companhias devem informar, de maneira clara,
aos usuários o que elas coletam de todos nós,
pois eles têm o direito de saber quais conteúdos
relacionados a eles a empresa armazena.

Se for comprovado um vazamento causado por negligência (como sistemas
desatualizados ou senhas fracas), advertências e multas, a depender da gravidade do
incidente, podem ser aplicadas.

RISCOS DE TER OS DADOS CONFIDENCIAIS VAZADOS
O vazamento de dados pessoais (data breach) ocorre quando
a segurança dos dados pessoais coletados para uso dentro
do Grupo NotreDame Intermédica é comprometida; e como
consequência há destruição, perda, modificação, retenção não
autorizada ou acesso não autorizado aos dados pessoais de
pacientes, parceiros de negócios e/ou colaboradores.

DE OLHO NOS TERMOS DE USO E PRIVACIDADE
Assim como em qualquer contrato, os Termos de Uso possuem muitas cláusulas e essas explicam, o
que elas poderão fazer com os seus dados e até quais direitos os usuários perdem caso aceitem os
termos, uma vez que estarão cientes desse uso.
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PROTEGENDO DADOS
NO AMBIENTE FÍSICO
O local de trabalho é um ambiente que possui muitas informações que vão desde aquelas que não
trazem nenhum prejuízo à empresa até as mais sigilosas e que somente pessoas autorizadas podem
ter conhecimento. É principalmente com as sigilosas que devemos ter uma atenção maior no dia a dia
para garantir que estão devidamente protegidas.

O CUIDADO COMEÇA NA SUA MESA
A primeira coisa a fazer na sua mesa é somente manter aquilo que é necessário para o seu trabalho.
Menos é mais! Tudo o que não estiver sendo utilizado guarde em locais apropriados. E não deixe visível:
Dados sigilosos,
como papéis com
senhas e logins
ou aquela lista de
ramais das áreas

Chaves de
armários e
gavetas

Documentos
sigilosos ou com
informações
de pacientes

Itens pessoais
de valor como
carteira, chaves,
celular e outros
dispositivos

E CONTINUA EM SEU COMPUTADOR
Em geral, os computadores são bloqueados
automaticamente após alguns minutos de inatividade, certo?
Mas para ajudar ainda mais na segurança:
Bloqueie a tela ao sair da sua mesa, mesmo que
por um instante

Mantenha seu crachá sempre com você
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No trabalho ou com seu computador pessoal, sempre fique atento aos curiosos
e veja se há pessoas ao seu redor de olho no que você faz. Essa também é uma
forma para descobrir suas informações e até para descobrir suas senhas.

DESCARTE SEGURO
Você já pensou que alguém pode vasculhar o lixo da empresa atrás de dados ou invadir seu
computador e roubar dados? Sim, isso pode acontecer. Por isso:
• Antes de jogar fora qualquer informação, veja se ela possui informações sigilosas ou se possui algum
dado importante. Se for, use os coletores para descarte seguro!
• Estabeleça uma rotina periódica (mensal, bimestral, etc.) para analisar o seu computador e identificar
arquivos que potencialmente contenham dados de pacientes, clientes, parceiros etc. que não são mais
necessários. Dados desnecessários devem ser apagados imediatamente.
• Evite armazenar arquivos digitais no seu desktop, prezando pelo armazenamento de informações nos
diretórios de rede, cujo controle de acesso e de armazenamento é realizado pela nossa TI;
• Não mantenha documentos pessoais como fotos, vídeos ou resultados de exames armazenados em
seu computador profissional.
• Em casa, não jogue no lixo faturas, cartões de crédito e outras correspondências que tenham dados
sobre você. Rasgue o máximo possível antes!

ATENÇÃO AOS LOCAIS DE LIVRE CIRCULAÇÃO
Salas de reunião, corredores, hall de entrada e impressoras geralmente são locais que pessoas
de fora também têm acesso. Então, é preciso ter bastante atenção com as informações que estiverem
presentes nesses espaços:

Não deixe folhas,
anotações e
qualquer outro
dado nesses
ambientes

Apague qualquer
anotação escrita
em lousas,
quadros e afins

Busque suas
folhas assim
que elas forem
impressas

E TAMBÉM COM CONVERSAS…
Tudo é informação, então, é preciso ter cuidado também no que for conversado nos corredores da
empresa ou em locais públicos. Dados podem ser vazados dessa maneira.
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O FUTURO É ONLINE E
TAMBÉM SEGURO
É justamente pela quantidade de dados que são gerados diariamente que o ambiente online é grande
alvo de invasores. Por isso, precisamos nos preocupar com a proteção das informações digitais,
estejam elas online ou offline, desde o seu momento de criação até seu descarte. Veja a seguir como
você pode ajudar o Grupo NotreDame Intermédica:

COMO USAR COM SEGURANÇA
MINHAS CONTAS E SENHAS?
A senha é um dos meios de autenticação
mais utilizados hoje em dia, com ela você
assegura que realmente é o proprietário da
conta e que possui o direito de acesso ao
ambiente desejado. Por conta disso que é tão
importante que só você saiba suas senhas,
pois senão alguém pode:

Trocar suas
senhas de outras
contas, impedindo
que você consiga
acessá-las

Acessar seu
computador e utilizar
sua identidade
para realizar outros
ataques, esses em
seu nome

Alterar a definição
de privacidade de
suas informações,
as expondo

Se passar por
você nas redes
sociais para colher
informações de
conhecidos
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O QUE UMA SENHA SEGURA TEM?
Os cibercriminosos são insistentes e uma das maneiras para descobrir uma senha é por meio da
“tentativa e erro”. Só há uma forma de se proteger disso: criando uma senha forte. Veja como nas
dicas a seguir:
Quanto maior, melhor. Assim, fica mais difícil de ser descoberta
Misture letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos
Se a senha só puder ter números, crie a ordem mais aleatória possível

CUIDADOS COM E-MAIL
Não vivemos sem e-mail no nosso dia a dia de trabalho, por conta disso, os criminosos criam
vários golpes visando essa ferramenta. Ao invadir um conta de e-mail, um atacante pode:
Se passar por você e enviar golpes a
outras pessoas
Pegar todo conteúdo compartilhado, salvo e
recebido
Obter toda sua lista de contatos

FAÇA O USO CORRETO DO SEU E-MAIL, JAMAIS ENVIE:
Senhas e outros dados de cadastros

Conteúdos, fotos ou vídeos que não tenham relação com seu trabalho

Informações sensíveis sem a devida autorização

E-mails, anexos ou links que sejam de fontes desconhecidas ou suspeitas

E-mails que tenham anexos sem a proteção adequada

Correntes
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COMO PROCEDER AO ENVIAR E-MAILS INTERNOS
E EXTERNOS DE MANEIRA SEGURA
• Ao compartilhar dados pessoais por e-mail, prefira sempre inserir as informações em documentos
anexados e colocar senha no documento.
• Envie a senha por outro meio de comunicação. Pode ser pelo Teams ou até mesmo pelo WhatsApp.
• Utilize a opção de criptografia no envio de documentos que contenham dados pessoais para
destinatários externos.
• Não inclua destinatários de diferentes organizações em cópia. Se a mensagem for direcionada a
destinatários de organizações diferentes, os contatos devem estar em cópia oculta.

CUIDADOS
COM CLOUD
Vai ficar nas nuvens? Fique com segurança. O
Cloud computing, ou computação na nuvem, é uma
forma prática de criar, armazenar e compartilhar
documentos, onde tudo é feito on-line. Mas também
exige cuidados.

Veja sempre a
privacidade dos
documentos,
principalmente
quando forem
informações
sigilosas

Ao compartilhar
dados, veja qual é
o acesso que está
sendo liberado para
outra pessoa (se pode
visualizar, comentar
ou editar)

Jamais compartilhe
seus dados
de cadastro
(login e senha)

CUIDADOS COM BACKUP
Essa é uma etapa importante para a segurança, pois se a empresa sofrer um incidente
é através dessa cópia que ela manterá a continuidade dos negócios. Por isso:
Realize cópias constantes em nossos repositórios em cloud (onedrive, sharepoint ou
confluence). Principalmente daqueles seus documentos que tiverem informações sigilosas.
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VOCÊ CONSEGUE DIFERENCIAR
UM SITE FALSO DE UM SEGURO?
Computadores e celulares também podem ser infectados se você entrar em sites suspeitos.
Geralmente, páginas seguras começam com HTTPS, um protocolo que criptografa as informações
geradas na navegação.

TODO CUIDADO É NECESSÁRIO
Mas o HTTPS não é o único ponto a ser observado, porque atacantes já utilizam esse protocolo em
sites falsos para aumentar a credibilidade em seus golpes. Para garantir uma navegação segura,
sempre observe se:
Antes da URL aparece um símbolo de cadeado
O domínio está realmente correto, sem erros ortográficos
Surgem pop-ups suspeitos na tela ou se downloads automáticos são realizados
Pedem dados pessoais para liberar seu acesso

Ataques por links falsos são muito comuns, então, comece a prestar
atenção aos caminhos que você percorre pela internet! Quando você
cuida da sua proteção, também cuida da proteção da empresa.

DE OLHO NOS APLICATIVOS DO SEU CELULAR
• Somente baixe aplicativos que sejam oferecidos nas lojas oficiais, como a
App Store ou a Play Store
• Evite instalar aqueles que vêm de lojas externas e fontes desconhecidas
• Desconfie de aplicativos que fazem grandes promessas, como saber
quem viu seu perfil no Facebook. Além de não cumprirem com o prometido,
ainda podem roubar suas informações
• Preste bastante atenção às permissões solicitadas de cada app para não
fornecer acessos indevidos
• No caso do Android, mantenha a opção de downloads de Fontes
Desconhecidas desabilitada
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De olho também nas redes sociais
As redes sociais são sites em que a navegação é livre e qualquer um pode ter acesso ao seu perfil,
independente das coisas que podem ser vistas. Dessa forma, ter um comportamento seguro é essencial:

Não adicione
pessoas que você
não conheça

Deixe que
apenas amigos
vejam seus
dados

Evite
conversar com
desconhecidos e
preste atenção ao
que será dito

Não divulgue seus
dados pessoais,
seja nas publicações
abertas, seja nas
privadas

Evite
informar sua
localização

Cuidado para não
se expor demais em
suas fotos, como
dados bancários e
códigos de barras

Não divulgue dados
de pacientes, telas de
computador, crachás
ou qualquer coisa
que ajude nos golpes
direcionados
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COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE
FORMA SEGURA

MEIOS DE COMPARTILHAMENTO
O compartilhamento de dados pode ocorrer em diferentes situações e modelos de negócio, em um simples
processamento da folha de pagamento, ficha de cadastro de um paciente ou na cobrança de um devedor.
Esse compartilhamento pode envolver diferentes
meios de comunicação também, por exemplo: e-mails,
diretórios de rede e diretórios físicos. E ainda pode
ocorrer de maneira nacional e internacional.
IMPORTANTE: Não utilize aplicativos de mensagens
instantâneas, como o Whatsapp, para esse tipo
de compartilhamento, pois não são canais de
comunicação oficiais homologados pelo GNDI.
Por isso, são necessários alguns cuidados e o
compartilhamento deve estar de acordo com a legislação.

HIPÓTESE SEGURAS PARA COMPARTILHAMENTO DE DADOS
O Grupo NotreDame Intermédica poderá realizar o compartilhamento de dados
pessoais em algumas hipóteses. Nesses casos, medidas adicionais deverão ser seguidas,
sendo necessário seguir os seguintes procedimentos:
• Garanta que todos os processos descritos nessas e nas demais políticas aplicáveis
estão sendo seguidos e respeitados durante o compartilhamento. Todos devem estar em
compliance.
• No caso de compartilhamento com terceiros, é expressamente proibido o envio de dados
pessoais sem a assinatura de um contrato, acordo de processamento de dados ou acordo de
confidencialidade assinado.
• Assegure que a comunicação é feita de forma segura, por meio de criptografia, ou com o uso
de senhas para proteger o arquivo de acessos indevidos.
• Compartilhe apenas os dados necessários.
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Caso queira conversar ou esclarecer dúvidas sobre
qualquer assunto dessa cartilha, entre em contato
com a equipe de Segurança da Informação.

Todos são
responsáveis
pela saúde dos
nossos dados

