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Segurança



Pilares da Segurança
A fim de estabelecer a proteção dos dados do paciente transmitidos e 
armazenados em atendimentos realizados, a Conexa dispõe 
dos seguintes pilares da segurança da informação:

Confidencialidade: garantia do acesso aos dados exclusivamente 
por pessoas autorizadas;

Integridade: garantia de que as informações estejam em seu formato 
verdadeiro e que não possam ser modificadas por pessoas que não possuam 
autorização, ou seja, é a validação da inviolabilidade informações;

Disponibilidade: os dados devem estar disponíveis para uso de pessoas 
autorizadas, quando necessário;

Conformidade: garantia de concordância com os protocolos, normas e leis que 
regem a segurança da informação;

Autenticidade: validação da identidade e da origem da informação.



Armazenamento Seguro

Nossos dados são armazenados na  
Plataforma Amazon Web Services.

Reconhecido como uma dos servidores mais seguros do  
mundo, a AWS armazena todos os dados da Conexa 
com  encriptação 256-bit, em conformidade com a Lei 
de  portabilidade e responsabilidade de provedores de 
saúde  (HIPAA) e diversas leis de proteção de dados, 
como:  GDPR, LGPD, CCPA, PIPEDA, CISPE.

Além disso, a AWS foi certificada pela conformidade com  
as normas: ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019 e
ISO/IEC 9001:2015.



Videochamada Segura

A Conexa utiliza soluções específicas  para o 
setor de saúde.

Assim como nosso armazenamento, as plataformas de  
vídeochamada Vonage for Healthcare e Twilio for  Healthcare
são específicas para o setor de saúde,  utilizando encriptação dos 
dados e em conformidade  com o HIPAA Compliance (Lei de 
portabilidade e  responsabilidade de provedores de saúde).



Heart Rhythm Society

A Sociedade Internacional de Arritmia validou a
Conexa como a única Plataforma segura do Brasil.

A HRS publicou um artigo científico sobre a importância 
da saúde digital em tempos de COVID19, e validou as 
plataformas mais seguras para telemedicina. A Conexa se 
encontra na categoria de segurança HIPAA e é a única 
mencionada do Brasil.

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)30552-X/fulltext

