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Do Pedido

Ana Sofia Marques Correia de Oliveira, no âmbito da sua Tese de Mestrado, notificou à

CNPD um tratamento de dados pessoais com a finalidade de elaborar um estudo observacional

para descrever a necessidade de informação e de formação sobre antibioterapia em Medicina

Dentária.

O estudo envolve uma vertente qualitativa e uma vertente quantitativa, pelo que serão

realizadas no âmbito da primeira entrevistas semi-estruturadas a médicos dentistas

seleccionados intencionaÍmente, e no quadro da segunda um inquérito a uma amostra

representativa do grupo profissiona[.

Os particípantes no estudo para as entrevistas semí-eslruturadas serão recrutados através de

conhecimento pessoal ou de snow-bowling.

A entrevista versará sobre opçÕes de prescrição de antibioticos, sobre a prática clínica em

geral e sobre os estilos de formaçáo preferencial dos participantes no estudo.

Antes do inícío da entrevista, a invostigadora recolherá o consentimento informado para a

participação no estudo e para a gravação áudio das entrevistas.

Após a gravação, as entrevistas serão integralmente transcritas, sendo o ficheiro áudio

eliminado.

Já no que concerne ao inquérito, será aplicado um questionário anónimo a vários médicos

dentistas, pelo que esta fase do estudo não suscita questÕes quanto à protecção de dados

pessoais.

Os destinatários são ainda informados sobre a natureza facultativa da sua participação e

garantida confidencialidade no tratamento.
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ll. Da Análise

A CNPD já se pronunciou na sua Deliberação n.o 227DAAT sobre o enquadramento legal, os

fundamentos de legitimidade, os princípios oríentadores para o correcto cumprimento da Leide

Protecção de Dados, bem como as condições gerais aplicáveis ao tratamento de dados

pessoais para esta finalidade.

No caso em apreço, a notificação enquadra-se no âmbito tipificado por aquela Deliberação.

A informação tratada é recolhida de forma lícita (art.o 50, n.o1 al. a) da Lei 67198), para

finalidades determinadas, explícitas e legítimas (cf. al. b)do mesmo artigo) e não é excessiva.

O fundamento de legitimidade é o consentimento expresso do titular dos dados.

lll. Da Gonclusão

Assim, de acordo com as disposições conjugadas do n.o 2 do artigo 7.o, n.o't do artigo 27o, al. a)

do n.o 1 do artigo 28o e art. 30o da Lei de Protecção de Dados, autoriza-se o tratamento, corn

as condições supra referidas, nos seguintes termos:

Responsável pelo tratamento: Ana Sofia Marques Correia de Oliveira

Finalidade: Estudo observacional para descrever a necessidade de informação e de formaçâo

sobre antibioterapia em MedÍcina Dentária.

Categoria de Dados pessoais tratados: gravação da voz, há quantos anos é médico dentista,

exerce no meio rural/urbano, que medicamentos receita mais, em que situaçÕes prescreve

antibióticos, costuma ter dúvidas quanto à indicaçãolespectro/dose/interacção/contra-

indicaçÕes, a que fontes de informação recorre, sente necessidade em ter formação na área de

antibioterapia, qual a modalidade de formação e horário prefere.

Entidades a quem podem ser comunicados: Não há.

Formas de exercício do direito de acesso e rectificação: Junto da investigadora.

lnterconexões de tratamentos: Não há.

Transferências de dados para países terceiros: Não há.

Prazo de conservação: As gravaçÕes das entrevÍstas devem ser destruídas ímediatamente

após a sua transcrição.
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Dos termos e condições fixados na Deliberação n.o 227120A7 e na prêsênte Autorização

decorrem obrigações quê o responsável deve cumprir. Deve, igualmente, dar

conhecimento dessas condições a todos os intervenientes no circuito de informação.

Lisboa, (to" Novembro de2o11

Ana Roque, Luís Paiva de Andrade, Vasco Almeida,

Campos Lobo, Luís Banoso
--^ /
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Luís Lingnau da Silveira (Presidente)

Helena Delgado António (Relatora), Carlos
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