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RESUMO

No âmbito da saúde, a Lei Geral de Proteção de Dados parte da relação
triangular existente entre o plano privado, o hospital e o fornecedor.  A
troca de informações entre estes entes é uma questão que precisa ser
analisada com atenção diante da rapidez de divulgação ocasionada pelas
novas tecnologias. O objetivo principal da presente pesquisa é encontrar
problemas na aplicação da referida legislação no campo da saúde. Utiliza-
se o método de abordagem hipotético-dedutivo, o método de
interpretação sistemático e o procedimento monográfico. A pesquisa
possui natureza qualitativa e teórica, podendo ser caracterizada como
exploratória e bibliográfica-documental. O fluxo de dados pessoais
sensíveis apenas é permitido quando a legislação brasileira aceitar ou
quando o titular consentir. Porém, na prática, alguns entes da área da
saúde movimentam as informações pessoais sem ter base legal e sem o
consentimento do titular. Há operadores que não possuem autorização
legal para acessar essas informações pessoais. A lei não possui artigos
que autorizem a divulgação de dados existente entre as fontes pagadoras
(planos de saúde, seguro saúde, Sistema Único de Saúde), os
fornecedores (fabricantes) e os canais de distribuição (distribuidores,
representantes comerciais). O problema central é que a legislação não
tratou a área da saúde de maneira sistemática. A movimentação de dados
não pode parar bruscamente, pois este fluxo é indispensável para o
funcionamento do sistema. Diante da falta de um acordo setorial, os
órgãos estão buscando soluções unilaterais, causando pequenas
deformidades que podem gerar distorções não desejadas no sistema
como um todo.
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