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o proJeto c;leste livro iniciou-se enl razão do Centro de Estudos em Biodireito-
CEBID,'grupo de Pesquisa, vinculado ao CNPq, COlU pesquisad~res ~gressos da pue,
lvIinas, alunos de lnestrado e.doutorado eln Direito. Hoje telu-se a rede de pesquisa
CEBID, COIn unidades na PUC, na UFOP e na Escola Superior D0111 Helder C_âmara,
envolvendo., assim, os progralnas de pós-graduação eUl Direito 'destas três institui ..
ções de ellsÍno superior. I-Iá participação de pesquisadores.que têITI suas pesquisas
financiadas pela CAPES, pela FAPEI'vlIG e por suas instituições de

c

origenl"

Aqui, tenl-se COU10 escopo discutir a autonomia e a vuln'erabilidade em an1biente
hospitalar. " '.

Além, de contar com os autores/pesquisadores do CEBID (PUe IvIin.as, UFOP e
Dom Helder), o livro conta CaiU a participação elo renornado professor Doutor Carlos
María Romeo-Casabona, diret~or da Cátedra de Direito e GenOlua I-lunlano do País
Basco e doutor hOJ1oris causa pela PUC Minas. O autor trata da rnedicina personali-
zada de precisão e seus contornos éticos ~jurídi.cos.

Após, Iara .l\ntunes de Souza eJosiene l\parecida de Souza apresentaul os inl-
pactos da evolução da ciência e das práticas bio-médico-científicas junto aos seres .
hum.anos e os confli,tos éticos, a seren1 solucionados pela Bioética, aplicada junto aos
Comitês de Bioética em pesquisa e institucion~.is (de_hospitais e estabelecin'lentos
. de saúde).

- . -

Já Bruno de Aline.ida. Lewer Amorim enfrenta sit{1;Ç~6~sde vuln~rabilidade
do médico no alnbiente hospitalar, debatenqo e refletindo sobre o desequilíbrio.
na relação médico-paciente, apresentando situações concretas, C0111,O as condicões
precárias de trabalhC?, p~esunções de culpa ~m-determinadas especútlidade~, rela~ôes
com tercei~_os,lragilidade em_oci.ona,l do paCient~ e de seus farniliares'ehipóteses ete
responsabilização solidária. . -.. < -

Iara Antunes de Souza e Rafaela Leite Fernandes adentram à seara da Responsa-
bilidade Civi.l nlédica, para discutir a natureza jurídica dela jUJ;1to.ascirurgias plásticas
estéticas, pormeio d~ revisitação da relação rnédico-paciente e opapel da autonomia
privada junto ao contrato e ao TClE. Adeluais, apresenta-se questionanlento à clássica
conclusão de que a obrigação assumida é de resultado e as consequências do tipo de
obrigação para fins de responsabilidade civil. . '. -.

Bruno Torquato de Oliveira Naves, Luciana Araújo Rawicz e Vivian Lacerda
Moraes, questionam a influência do ambiente hospitalar nos processos decisórios e
no exercício da autonomia, do paciente e do profissional de saúd"e, considerando a
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necessidade de tomádas de decisão a todo tempo sob grandes pressões e diante do
risco que representam e pela urgência que, por vezes, demandanl..

. Tratando do embate entre a v'ulnerabilidade do paciente e a autonomia do mé-
dico, Frederico Ferri de Resende trata da objeção de consciência, propondo Ulna '
conciliação dos interesses das partes envolvidas.

Sobre a relação médico-paciente, Roberto Henrique Pôrto Nogueira e Leila Bi-
tencourt Reis da Silva trazem reflexões e eventuais alternativas oriundas da ideia de
Elízabeth Anderson acerca dos juízos degradantes e invasivos sopre as capacidades,
no estudo dosdireítos da igualdade e da liberdade no trataluento psiquiátrico. Ainda
sobre,a relação nl.édíco-pac.íellte.Eliana Guimarães Pacheco, Marcelo de Mello Vieira
e Marina Carneiro Matos SHhnann trazem o papel do médico eu1.relação ao consen-
timento informado diante de paciente com analfabetismo funcional.

Sobre amanifestação de vontade em termo de consentimento,Juliana Mendonça
Alvarenga, Carolina"Tavares Bezerra Torres e Débora Cunha Azeved_otrabalham a
falta do discernimento no sistema eloEstatuto da Pessoa com Deficiência. Na mesma
linha de pensamento, Tiago Vieira Borntempo trabalha o termo de consentimento

para doentes mentais.

Daniel Evangelista Vasconcelos Almeida e Juliana Evangelista de Allneida
estudam a vulnerabilidade dos pacientes diante do uso de novas tecnologias em
atnbiente hospitalar. Já Roberto Henrique Pôrto Nogueira e Paula Camila Veiga
Ferreira, discutem a autonomia privada no uso da fosfoetanolamina sintética como
decisão atinente ao Direito à Saúde e as consequências jurídicas da intervenção do

estado na regulação desta questão.

As reflexões nornlativas envolvendo a vulnerabilidade no caso do direito funda-
lTlentalà procriação, diante da necessidade de preservação da fertilidade de mulheres
COiTI câncer~ é feita por Maria de Fátima Freire de Sá e Díogo Luna Moureira.

Lorena Rodrigues Belo da Cunha e Simone Murta Cardoso dq Nascimento
trazem à reflexão a autonomia. privada na decisão' pela eutanásia de paciente com
sofriniento psíquico~ enquanto Luciana Dadalto apresenta os desafios éticos ejurídi-
cos no cumprimento dasDiretívas Antecipadas de Vontade no ambiente hospitalar.

Maria de Fátima Freire de Sá e Lucas Costa de Oliveira trazem reflexões sobre o
recente caso do bebê Charlie Gard, bebê britânico, que gerou grandes conflitos éticos
e jurídicos, buscand"o apresentar uma solução adequada, equalizando a tensão entre
os princípios da dignidade da pessoa.humana e da inviolabilidade da vida, além do
conflito entre a autoridade parental e o melhor interesse da criança.

A~a Luiza Novais Cabral trabalha a reserva do possível c~mo fundamento para
recusa de fornecimento de medicamentos pelo poder público diante da judiciali-
zação da questão, avaliando as garantias de mínimos existenciais e as dificuldades

enfrentadas pelos vulneráveis.

Por fim, Luiza Helena Messias Soalheiro e Mariana de Souza Saraiva, abordalTI
a mediação como tneio adequado de solução de conflitos que envolvam o exercício
da autonomia privada quanto a escolha de tratanientos médicos hospitalares .

Percebe-se, portanto, q'ue o livro propõe séria reflexão sobre a autononlÍa privada
e as vlJlnerabilidades enfrentadas no cotidiano do ambiente hospitalar, passando pela
posição do médico, sua relação conl o paciente, o exercício e a condição de exercício
da vontade do paciente, seja para tratamento, lnedicamento ou escolhas para o finl da
vida~trabalhando-se a n1ediação COIUO técnica adequada para a solução de conflitos que
porventura surjam.

Belo Horizonte, verão de 2018.

Maria de Fátúna Freire de Sá

Bruno To-rquato de Oliveira Naves

Iara Antunes de Souza
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EMAM B I"ENTEH OSPITALAR:

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E VULNERABILIDADE

Daniel Evangelista f;ásconcelos Almeida'

]uliana Evangelista de Almeida2

Na era da informação~ a invisibilidade é equivalente à rnorte.

(Zygnlunt Bauman)

Sumário: 1 . Introdução - 2. A proteção da privacidade na ausência de controle - 3. A bioética
e o uso das informações de pacientes - 4. Prontuário eletrônico do paciente-: 4.1 .0 uso do

Prontuário Eletrônico do Paciente por terceiros e em especial por planos de saúdes e agentes

seguradoras -5. Conclusão - 6. ~eferências

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia é cada vez mais presente no cotidiano, o que fez com que o lnodo de
se viver fosse alterado. Em 2007, através da Resolução CFM N° 1821/2.007 (BR.l\.StL,

2007), foram aprovadas as normas técnicas concernenres à digitalização e uso dos
sistem~s informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários
dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identific~da
em saúde.

Inegável que a tecnologia chegou ao ambiente hospitalar. No que concerne ao
Sistema Único de Saúde - SUS, rede pública de atendimento à saúde, todos os postos
de atendimento deveriam ter a ferramenta eletrônica de registro de infornlações sobre
a saúde dos pacientes até o dia la de dezembro de 2016. Entretanto, conforme nota
enlitida pelo Ministério da Saúde, em outubro de 1016 apenas 24% dos postos de
atendimento utilizavam oprontuário eletrônico do Paciente - PEP (CAIXOTE, 2016),
enquanto que, em novembro do mesmo ano, apenas 35°16 das cidades utilizavam tal
ferramenta (APENAS, 2016).

1. Doutorando em Direito Empresarial pela UFMG.Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Especialista
em Direito Civil e Processo Civil pela FEAD. Cursou a disciplina de Internet Law da University of Geneva.
Professor de Direito Civil da FAMIG. Professor da pós-graduação lato sensu da PUC Minas. Advogado.

2. Doutora e mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Professora da graduação do'Departarnento de Direito
da Universidade Federal de Óuro Preto - UFOP Pesquisadora na área de Direito Digital.



2. . A PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE NAAUSÊNClA DE CONTROLE

Atualnlente, vive-senasocied~deda informação (PAES.A.NI, 2013). Há uma vasta
circulação de conteúdo sobre as pessoas, os quais dizem re.~peito a todas as esferas
. da ~ida destas. Assinl sendo, surge o problen1a de COlno assegurar a privaCIdade na

era da ausência da privacidade (SILVA, 2016).

O direito de privacidade remonta a ideia de ser deixado só (right ~obe let alone)
(LE()H..Ni\Dl, 2011). Destarte, conl a era da inforulação e em espectal a Internet,
perde-se essa noção, visto que sempre há uma interação ou com um ~ervidor, ou
com outro usuário. Assi'ffi sendo, a privacidade não é apenas a exclusao do outro,
mas trata-se de 'um direito mais amplo, que no direito digital, pode ser i.dentificado
como o direito de seguir a própria informação onde quer que ela esteja e de se opor a
qualquer interferência (RODOT A, 2014). Trabalha-se aqui com a ideia de controle
(LEON ARD(, 2011). Neste sentido, só há privacidade quando se garante o contra le
das informações, que se tratando de informações sobre saúde, devem pertencer ao

p~',c ir:n l.e.
N a doutrina clássica, diferencia-se a intitnidade da privacidade como se aquela

, fosse mais restritiva do q'ue esta. Entretanto, é difícil afirmar o que é ínÜ1Jio e o que é
privado no que concerne ao uso de tecnologias interligadas à rede, tratando-se de uma

di[erenci~ção teórica (LEORNADI, 20Il}. Observe que há dados de"usuários que,
pelapróptia natureza, reflet~m a sua intilnidade, co-mo PC?r.exenlplo oSÇIu~ contém
_ infornlações sobre a saúde, ?s q uais ~'são extrenlamente sígÜo~os e-senSíveis; visto o
grau de irnpacto que podem gerar"-(rINHEIRO, 2016,..p..363)-,-_ ' _' - o'.'

Portanto, não llá que se falar em ausência de intimidad~ ~_privacidade na ~ra
da infornlação, há apenas uma relativização dos conceitos. É que a êoncepção de ser
~eixado só não mais funciona n~ ,rede ~undial de computa<;lores. Não é porqu.e o
usuário saiu de SU~. esfera privada que lá ficou sua privacidade. Épre'ciso.que se tutele
os dados dos usuários com a itnportância'~que lhe.são~inererites ..,Daí decorrend0:0 >,.

princípio da finalidade. ' _. " ,

O princípio da finalidade surge da preocupação corri a coleta e tratamento -de
dados pessoais, Trata-se do pri~cípio que_determina que os dados pessoais deVerll
, ser utilizados COIU a finalidade para a qual foram coletado~, ~mpedindo a sua utili-
zação-I)ara fins diversos do que o definido; ou seja, que haja tratanlento secu'ndári~ .
. Esse princípio il,1forma ainda que o uso dos dados p'(~ssoais deve ser feito pelo tempo
razoável que justifica sua.coleta,passado isso, eleve ser ele destruído ..' '

A preocupaçáo com a coleta e tratamento de dados pessoais tem seu inicio com
a inauguração do Estado Social'conforule infornla ivlendes(2014). Assim é que o
Estado passa a coletar a maior quantidade de informações possíveis de seus cida-
dãos delTIodo a efetivar p~liticas públicas assistencialistas, De fato, verificou-se que
para cada be'nefício'social garantido, fazia-se necessária a.disponibilização de dados.
pessoais dos cidadãos, tais como, endereço, idade, gênero, estado civil, quantidade
de filhos, renda, raça, entre outros. Desta feit.a~a partir da década de 70, quando os
~onlputador~s começaln a lnelhorar sua capacidade de processamento, passou-se
a se preocupar conl a possibilidade do Estado reunir ,em..unI único banco de dados
as infornlaçõês de seu~ cidadãos e dar tratarnento diverso da finalidade para a qual
foratn coletados. , .'

Conforlue Mayer-Schoenberger (2001), a preocupação com a tutela dos dados
pessoaisllesse período não se'lratavada gar~ntia de um direito individual de priva-
cidade, mas d~ tutela coletiva dosdado~ pessoais coletados, ou s~ja, tratava-se da
necessidade de impor limites técnicos ao tratânlehto/cóleta de dados pessoaí's.

A partir da década de oitenta, com o aumento da capacidade de processamento
pelos computadores e avanço da Internet, a preocupação passa a ser com a possibi-
lidade de cruzamento de dados entre os diferentes banc~s de d~dos, ou seja, a tutela
dos dados pessoais não se refere apenas a impor limites técnicos à criação de um
.único bari.~o de dados nacional a poder do Estado, mas, sobretudo, a possibilidade
de tratamento desses dados e a comunicação entre os diversos bancos de dados, se-
jam públicos ou privados. Segundo Mendes (2014), passa-se a reivindicar o direito
da autodeterminação informativa, ou seja, a possibilidade de a pessoa controlar o
processamento de seus dados pessoais, referindo-se a' coleta/transmissão/armaze-, -r'/ ./

nalnento de seus dados pessoais. / ----
//

"./"/ '

,./"
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. Dentre os aspectos determinarttes para o uso do PEP na rede pública está .a re-
dução dos gastos. O Ministério da Saúde afirmou que isto gerará uma e~o.l~orma de
R$S4 milhões de reais por ano. Existenl outros ben,efícios, cotno a posslbtlldadc de-
unificação dos registros médicos dos pacientes, o que permite a con5u~ta er~ ~uat~
quer lugar, a qualquer tempo, por qualquer profissional, facilitando o c1tagnostlco e

o tratamento do paciente.
f:ntrclanto, extstem algUtllaS incertezas sobre esse avanço tecnotógi,có. C~.~n1

a tecnolooia Cln anlbiente hospitalar, surgen1 questionl.1111ent.os sobre a privacidade
dos paci:ntes, em vista da possível abusividade no US? das informações d~stes,
benl conlo ante a vulnerabilidade de sistelnas infornlatlzados. Preocupa-se com a
segurança desses bancos de dados. Isso porque a capacida~e de ar~azenat~ento e
processamento de informações émaximizada com o uso d.eslstema~ m£onnatlzados.

Assi.rn, aun1.entou-se a possibilidade de um mau uso das lnformaçoes.

Neste se~tido, o presente artigo estudada a possibilidade de violaçã? ~~ pri.-
vacidade do paciente, investigando o uso destes dados,.bem como a p~ssl~lhdade
de pesquisas cientificas e cessão dessas informações. Para.tanto t}os.dols primeiros
tópicos do artigo far-se~á um apanhado geral sobre a proteção da ~nvaCldade: bem
conlO da -bioétÍca no uso de informações pessoais. E no úlü.nlo tÓPICO falar~sc-apro-
priamente dito do problema desse artigo, exp~icit~ndo C?rt.t0 vem sendo implantado
o uso do prontuário médico eletrônico no terntóno brasileIro e o que o ordenamento

juridíco brasileiro trás de tutela específica sobre essa questão.
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Essas informações .podem ser confirmadas pelo eLnble"n1.ático caso julgado
elo Tribunal Constitucional alemão de 1983 sobre a lei do senso (SCHWABE,
iOOS). O Governo alemão, ao editar uma lei sobre recenseamento de sua po-

I - . 't'. que os dados coletados COIUa finalidade de recensealuentopu açao, perfil lU . . 1d 1
d '. 'tados pa"aoutros us-os O Tr.ibunal ConstltLlClona ec aroupu esseln ser aproveI. L •. .' • . ._

, 'b'l'd d de aproveitamento desses dados para finallclades dtversas doa llUPOSSl 11 a e "

recensea men to.

Atualmente, a 'preocl..lpação com a tutela dos dados pessoai.s gan~~ novos
d' da em que o fornecin1ento de dados pessoais se intenSifica COiU

contornos na me 1 . ",o.. . ~ • • pep N >r

. - l' . as como o ProntuarloEletr0l1.1co do PaClente - "L.. , t e:.:-saas lnovacoes tecuo ogtC , _
~ . tores como Cate Cullen e Mayer-schoenberder (2013) destacaln aperspectIva, au . ~ . ," . - d d -'

necessidade da releitura dos princípios que garantem a proteçao dos a. os pe::,soals

e em especial, o princípio da finalidade.

A bioética trata do estudo da ética na proteção da vida, confere a necessidade?o
uso da daquela na condução de pesquisas em bi~logia e medicina. Con.f~rme NIlo
RibeiroJúnioro termo surge na década de 70 de seculo pass~do ~m um,a~tlgo de Va~
Rensselaer Potter tendo "por base a etin1010gia da palavra: BIO( vld~). + etlca ~etl1os)
(RIBEIRO,jÚNIOR, 2016, p.21). Contudo ressalta o autor que va~los movlnl~n~os
históricos contribuíraul para a formulação do conceito, dentre ele destaca -se o C~dlgO
de Nuremberg que de 1947 que tratou da autonomia do pacient~ e da necessIdade
de respeito a ética no tratamento do mesmo. A declaração de Hel~1nqu: de.19~4 que
impôs o uso da ética em pesquisas com s~res huma~os, afirmando a nec~ssldade d~
coleta de consentilnento livre e esclarecldo do paCIente ao se subnleter. a qual~ueL
." de experin1ento. 'Enl 1979, TolU Beaucham. p eJanles Chi.lclres.s,"publlcanl o ltvro
tIpO -.' ,. d b' ,. ,,-
"Princípios de Ética Bi.omédica" que traZelTIalguns dos prlnclplos a loetlca que

até hoje são utilizados. São os princípios:

1) Respeito pelo indivíduo, que compreende agarantia plena da autonomia d~ sujeito, ~e"nl ~or~o .

a proteção da pessoa considerada sob cqnd~ç~o"~de"vuln~rabilidade"~ 2) nao-nlateflcencla uu

a obrigação de não provocar dano (SIC) aos ou.tr~s, princlpaln;~nte na_om~tar nem trata~ ~o~
eldade' 3) beneficência, tendo em vista nlaXlmlzar os beneficIos e ao n1esmo temp~ ml~lm.

~~~os risc~s, de modo a nunca lesar o sujeito de pesquisa; 3) (Sl~) jus_tiça, como obng~ç"ao de

distribuir, com equidade, danos e benefícios; 4) fidelidade ou a obrt?aça~ d~ nlanter prom~ssa~ e

contratos; 5) veracidade ou a obrigação de dizer a verdade; 6) confld~nctahda~e ou a ~brtga,ç~o
de não revelar informações, de respeitar a privacidade e de proteger tnformaçoes confidenCIais,

(RIBEI~!O JÚNIOR, 2016, p.23)

Vê-se portanto que um dos princípios que norteiam a bioética é a confidencia-

lidade. Ne~sesentid~, as informações pessoais recebidas por um médico ou q.u~lqu~r
profissional da área médica na relação médico-~aciet.tte devem ser confidenCl~l~, ~ao
podendo ser de acesso irrestrito ou, de forma, ldenuficada, usada para relatonos de

4. PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE

A razão de se pre?cupar com os dados do paciente é que com base nestes po-
dem ser tomadas decisões inlportantes, que podetn ser prejudiciais ao ser hU111ano.
Portanto, é de extrema importância a confidencialidade na relação médico-paciente.

o Prontuário do Paciente, seja em meio analógico ou elU lueio digital, é Llln do-
CUITlentoque conténl as inforluações do paci.ente, tais conlO tipo s"anguíneo, alergias,
procedimentos cirúrgicos já submetidos, entre outros. É seu histórico em ambiente
hospitalar, contendo informações essenciais para sua saúde (PINTO; MOTA, 2016).
O PEP é esse conjunto de informações enl meio digital, o qual funciona eUl um.';sof-
tware específico. Em outras palavras,

(...] trata-se ele um registro eletrônico do paciente, que reside em um sistema especificamente

projetado para dar apoio aos usuários por fneio da disponibi Iidade de dados completos e corretos,

lembretes, alertas aos médicos, sistemas de apoio à decisão, links para bases de conhecínlento
médico e outros auxílios. (PATRíCIO et aI, 2016)
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pesquisas, garantindo-se, desta feita, a finalidade para qual a informação foi coletada.
Dal se afirma que:

{... } os dados genéticos somente poderão ser coletados, utilizados e conservados para os fins de

diagnóstico e assistência sanitária; investigação rnédica e outras formas de investigação científica,

como estudos de caráter antropológico,: medicina forense e procedimentos civis ou penais ou
outras atuações legais. (SÁ; NAVES, 2009, p. 213)

Uma pesquisa feita com nlais de 18.500 médicos pelo Medscape, U111 pOTtal
eletrônico con1.informações médicas, mostrou que 83°,tÓ destes utilizam algum tipo
de prontuário eletrônico (PEP), sendo que 4'*' está em fase"de iInplementação e 13°IÓ
não utiliza (GORDIL"HO, 2016). A mesma pesquisa mostrou que 47°/ó dos médicos
se preocupaul com o acesso às informações do PEP

Ainda, esse é lUTI mercado de $22.3 bilhões de clólares em 2015 (GLOBAL, 2016),
o que evidencia a necessidade de se investigar sobre essa tecnologia eTn alnbiente
hospitalar, ante a vulnerabilidade da relação médico-paciente.

Neste sentido, é de extrema importância a investigação do uso do Prontuário
Eletrônico, tendo em vista a possível violação a direitos de personalidade e o cres-
cente uso destas plataformas.

É importante visualizar que o programa que irá operar o PEP deve, preferen-
cialmente, ser feito com um código aberto, sendo denominado de software livre de
código aberto. Como o próprio nome indica, trata-se daquele sistema livre de quais-
quer amarras, garantido ao menos a liberdade de se usar o programa como quiser.
Em verdade, o movimento do Software livre é antigo e não significa gratuidade. O
que se quer dizer é que um software pode ser livre e não gratuito, ou gratuito e não
livre, pois são conceitos distintos. A utilização do software livre garante uma liber-

10.• ;0.~- ~, '.
i
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A BIOÉTICA EO USO DAS INFORMAÇÕES DE PACIENTES
3.
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dade maior ao usuário, que pode, inclusive, conhecer o código fonte e, dessa faflua,
estudar as vulnerabilidades do sistC111a. Entretanto, a resolução do 1.821 elo CFM não
dispõe dessa obrigação. Há apenas a exigência de nível de garantia de segurança 2
(NGS2) e de que os sistemas sejam certificados com "selo de qualidade dos sistemas
inJorluatizados que estejaul ele acordo conl o Manual de Certificação para Sistetnas
de Registro Eletrõnico em Saúde, aprovado nesta resolução" (BRASIL, 2007).

O problema do l'!-1eio di gital éque nele o processa mento de dados é feito ck fo rma
exponencial, ou seja, uma máquina processa diversas informações e as traduz para o
usuário de forma sinlplificada, falando-se ern categorização e classificação do sujeito

pela llláquina (ALMErOA; ALMEIDA, 2016).

4.1. O uso do Prontuário Eletrônico do Paciente por terceiros e em especial por

planos de saúdes e agentes seguradoras

Tendo "em vista que dados relativos à saúde podern. trazer riscos 'ao titular, é
necessário que estes sejam tutelados com maior cautela. Diversos são os desdo-
bramentos do uso indevido de unla infornlação const.ante do PEP. lJn1 plallo de
saúde pode recusar contratar alguém em vista de doença pré-existente ou de risco
de alguma; uma empresa pode deixar de contratar um empregado; um seguro pode
aumentar o valor da apólice; uma instituição financeira pode recusar-se a conceder
um empréstimo. Não se diz que existem apenas efeitos negativos do uso do PEp' pois
há sim uma facilitação no atendin1ento do paciente, pois este pode ser consultado
em qualquer lugar, a qualquer tempo, sendo um facilit.ador de qualquer diagnóstico

e tratamento. Neste sentido é que Patrícia Peck Pinheiro pondera:

Enquanto um paciente quer que saibam o que ele possui de histórico para ser melhor atendido

em Utllél emergênci'a, do outro lado, uma êlrea de Recursos Humanos de uma erTlpreSa pode

querer saber se há doença preexistente e/ou n30 declarada pelo colaborador para decidir por sua

contratação ou não, promoção ou não. Já para unl plt1no de saLlcle pode representar a verificação

da veracidade da declaração de saúde de um novo solicitdnte do plano, detcrrninando se o con-
tratante será aceito ou recusado, enquanto para n sistema de saúde pode representar prevenção

e carnpanhas dirigidas para 111elhoria da saúde enl geral. (PINHEIRC), 20'16, p. 363)

Evidente que a utilização de dados pessoais sen1pre apresenta um risco, deven,-
do sua utilização estar, tan1bétn, limitada en1 conformidade com a proteção a danos
que podem surgir desse tratamento. Sendo o PEP um sistema informatizado para o
registro de dados rdati vos à saúde do paciente, ligado à lnternet, é necessário que se
estude o Mitrossistema do Direito Digital para se perquirir sobre a tutela dos dados

pessoais ne:ste meio.
AONU (Organização das 'Nações Unidas), em 2011, definiu os princípios e direi-

tos que informam a governança digital, são eles: Universalidade e igualdade; Direito
e]ustiça Social. Acessibilidade; Expressão e Associação; Privacidade e Proteção de
Dados~ a Vida, Liberdade e Segurança; Diversidade; Rede de Igualdades; Padrões e

Regulamentos; e Governança (IGF: 2016).

Desta feita, a proteção dedados pessoais é um princípio fundamental da internet
e dev~ ser perseguida pelos Estados. No Brasil, aSSilTI como se pode observar nos
demaIS Estados, a proteção de dados pessoais não se reSUtue ao princípio da finali-
dade, ~as se pretende, nesta pesquisa., trabâlhar de 1110do principal, COIU o princípio
da finaltdade. "

, r:-r0 marco :ivil ~a internet (L:i 12.965/2014) o princípio da finalidade pode ser
extrald~ ~o artigo 7 , VII, VIII e IX, benl corno no artigo 13, g2° do regulanlento do
marco CIVIl da internet (Decreto n° 8.771/2016).

. Determina o artigoJO do marco civil (BRASIL, 2014) que é direito do u~uário
da lnter~et, entr~ outros: o não fornecilnento de seus dados pessoais salvo mediante
con~entlmento hvre, expresso e informado ou nas hipót.eses previstas em lei; o COD-
sentlr~ento expresso sobre o \lso/armazenarnento/tratamento dos dados pessoais
devera ocorrer de forma destacada das denlais cláusulas conçratuais; te r informações
c~aras e completas sobre o uso/armazenamento/tratamentó de seus dados pessoais;
alllda ~ue o uso/armazenamento/tratam.ento dos dados pessoais deverão atender
as fi~ahdades .que justifiquem a sua coleta, não sejam vedadas pela legislação e que
esteJatn espeCIficadas nos termos de uso de serviço.

O regulamento do Marco Civil (BRASIL, 2016), em seu artigo 14, define como
~ado ~esso~l o da~o re~acionado "à pessoa natural identificada ou identificável,
lncluSlve numeras Identlficativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos
quando estes estiverem relacionados a uma pessoa" (BRASIL, 2016) e C01110 trat~~
menta de dados pessoais:

Toda _operaçã.~ rea~izad~ ~orn_ dados pessoais, como as que se ~eferem a coleta, produção, re-
cepç~o, classlflcaçao, utlltzaçao, a~e:so, reprodução, transnlissão, distribuição, processarnento ..

arqLllva.~en_to, arrnaze~an:ent~, el~nllnação, avaliação ou controle da informação, rnoclíficação,
cornunlCaçao, transferencla, d,fusao ou extração. (BRASIL, 2016)

. Está claro que a legislação brasileira reconhece o princípio da fi,nalidade, deter-
Hllnando"portanto, que a ,:utilização dos dados pessoais deve observar a finalidade
para a qual foi feita essa coleta, sendo oportunizado ao usuário o conhecimento sobre
a uso/arr:nazenamento/tratamento desses dados de forUl a destacada, e clara, medi.ante
consentImento inforlTI,ado, livre e expresso.

_Isso se ~?lica.ao PEP A partir do momento que o paciente fornece alguma infor-
maçao que e lr:serlda em seu prontuário, ela se caracte riza como um dado pessoal de
natureza ~enslvel~eque deve ser utilizada apenas com o fim científico, de se dizer para
a ~~.lho~la da sa~de. Isso porque "desde sempre o direito aos dados do prontuário
medICO e do paCIente, e só cabe a ele, inclusive." (PINHEIRO, 2016, p. 363).

Assim sendo, o mau uso destes dados podem representar um dano ao direito
da personalidade do paciente. Virgínia Bentes Pinto e Francisca Rosaline Leite Mata
(2016) defen?em ~u~ o PEP d~ve ser sigiloso, sendo o seu uso apenas para fins de
tratamento e dIagnostICO do paCIente. Admitem a pesquisa com estes dados, desde que
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feita a ananimizaçãa, para que não. se tenha qualquer passibilidade de se relacianar
a infarmaçãa cam a paciente, garantindo. a princípio. da finalidade e a privacidade

dos pacientes.
Percebe-se que é necessária que se discuta sabre a privacidade do paciente na

usa da PEp' pais em que pese trazer benefícios para a seu tratamento. e diagnóstico.,
pade também trazer prejuízas futuros, coma uma negativa de filiação a um plana de

saúde, por exen1plo{PUPULIM; SAWADA, 2016).

Cama se trata de uma discussão. recente, há muito que avançar. Marmente em
virtude de que "aque se abserva na prática é que nos ambientes de assistência à saúde,
em especial na hospital, as transgressões são.mais camuns da que as candutas dire-
cianadas a preservação. da privacidade das pacientes" (PUPULlM; SAWADA, 2016).

Daí decarre a impartãncia de se acampanhar as prajetas de lei que tratem da
tema, pais ainda não. há uma legislação. que prateja a privacidade da paciente, em
que pesejá existir a Resaluçãa CFM N° 1821/2007, que em seu artigo. 2°, s2°, alínea
c, narmatiza a necessidade de "Obediência aos requisitos da 'Nível de garantia de
segurança 2 (NGS2)', estabelecidas naManual de Certificação. para Sistemas de Re-
gistro Eletrônico em Saúde" (BRASIL, 2007). Trata-se de uma resaluçãa do Conselho
Federal de Medicina, a qual pade ser madificada cam facilidade. Senda assim, surge
a necessidade de se estabelecerem leis, as quais padem dispor sobre cama deve ser

feita a proteção dos dados i.nseridos no PEP

Atualmente, dais prajetas de lei tratam sobre a saúde digital e há também a
anteprojeto de lei para a proteção. de dadas. No anteprojeto. de Lei para a proteção.
de dadas pessaais pade-se extrair a canceito de dadas sensíveis no art. 5° incisa IIl:
"dados pessaais que revelem a arigem racial ou étnica, as canvicções religiasas, fi-
lasóficas au marais, as apiniões palíticas, a filiação. a sindicatos au arganizações de
caráter religiasa, filasófico au palítica, dadas referentes à saúde au à vida sexual, bem
cama dadas genéticas;" (ANTEPROJETO, 201:7) Coma se pade abservar as dadas
cantidas na prontuário médica são. de natureza sensível e requerem uma proteção.
ainda maiar que as autras tipas de dadas pessaais, cama determinada na própria

projeto de lei nos artigos 12 e 13
3
. "

3, Art. 12, É vedado o tratalnento de dados pessoais sensíveis, salvo:
1- com fomecimen to de consentimento especial pelo titular: a) mediante ma nifestação própria. dis~inta da
manifestaçãO de consentimento rela.tiva a outros dados pessoais; e b) com informação prévia e específica
sobre a natureza sensível dos dado~ a serem tratados, co 111 alerta quanto aos riscos énvol vidos no tratamento

desta esp~cie de dados~ ou .,.,~..•
11- senl fornecimento de consentimento do titular, quando os dados (orem de aceSso público irrestrito, ou

nas hipóteses em que for indispensável para: a) cumprimento de uma obrigação legal pelo responsável; b)
tratanlento e uso compartilhado de dados relativos ao exercício regular de direitos ou deveres previstos em

leis ou regulamentos pela administração pública; c) realização de pesquisa histórica. científica ou estatística.
garantida, sempre que possível. a dissociação dos dados pessoais; d) exercício regular de direitos em processo
judicial ou administrativo; e) proteção da vida ou da.incolumidade física do titular ou de terceiro; O tutela
da saúde; com procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias,

S 10 O dispostO neste artigo aplica-se a qualquer tratamento capaz de revelar dados pessoais sensíveis-
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g ,~~O tratarnento de dados pessoais sensíveis não ,oderá s ' ... ' .
o dtsposto eIn legislação especifica, p er realizado t:m detnmento do titular, ressal \lado
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S 2
0
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4, An, 38-F. O prontuário eletrônico d ' d- er~ os (a os pessoaiS sensíveis,
, ,. , o paCIente evera usar prefere '~l
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Assim, a solução para o controle de quem acessa os dados é simples. Basta criar
uma log de informações de acesso, mostrando quem acessou, o que acessou e quando

, acessou. Além disso, com a exigência de um certificado digital para °acesso, sendo
criado camadas de visualização diferentes para cada tipo de usuário, por exemplo,
médico, paciente, enfenneiro, nutricionista, pode-se limitar a obtenção de informa-
ções sigilosas. Adotando-se tais medidas é possível minimizar alguns dos aspectos

negativos do PEr, co~o a falta de privacidade do usuário.

Em suma, as vantagens do PEP são as já conhecidas para °uso de tecnologias,
como a eliminação de. papel, redução de custos, precisão e velocidade no diagnósti-
co, entre outras. As desvantagens são a necessidade de um alto investimento inicial,

treinamento de equipe entre outras. Outra desvarltagelTI é a que:

[... ) está rei acionada ao impacto na rei ação méd ico-pa ciente, UlTlave Z que () si stema pode redu z ir
'0 contato "olho no olho" e também provocar aumento do tempo de trabalho dos profissionais,

uma vez que costumam exigir o preenchimento de urna quantidade razoável de informações.

(PATRíctO et alI 2016)

Neste sentido, o uso do PEP irá trazer novos paradigmas para a relação inédico
paciente que por um lado pode ser positivo, servindo inclusive como um fator de
redução de erros médicos, tendo em vista que o registro das atividades e o acesso por
.qualquer médico pode ajudar o diagnóstico. Entretanto, épreciso que se atente para
as questões relacionadas com a privacidade do paciente, impedindo o acesso destes
dados por terceiros, visto que se trata de informações sensíveis e sigilosas.

5. CONCLUSÃO

Como se viu o 1:1S0 de tecnologias e a consequente coleta de dados pessoais
tem aumento de forma exponencial em nossa sociedade. A utilização de dados de
natureza sensíveis tem sido cada vez mais requisitada para os mais diversos serviços,
como por exemplo o uso de dados bi.ométricos para acesso de smartphones ou caixas
eletrõnicos. Assim é que, também, na relação médico paciente tem sido utilizada
a tecnologia, daí o objeto de estudo desse artigo - o prontuário médico eletrônico.

Observou-se que ainda não se tem uma regulação especifica sobre o PEP, mas
isso não autoriza o uso indiscriminado dos dados pessoais que são gravados nessas
plataformas. A bioética já determina uma série de principios para a proteção da
pesquisa com seres humanos, inclusive em relação ao meio ambiente. Desta feita, e
em especial para o problema investigado no presente artigo, está o dever de confi-
dencialidaÇle. Portanto, os dados coletados na relação médico-paciente não podem

ser de acesso irrestrito.
Outro ponto em destaque é que o próprio marco civil e a ONU, através dosprin-

cípios que regem a governança na Internet, no que concerne li. coleta/armazenamento/
tratamento de dados pessoais informa que devem ser respeitados os princípios da
finalidade e da proteçãO dos dados pessoais. Portanto, os dados pessoais que compõe
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o PEP não podem ser utilizados para outras finalid d " " .
nhanlento do paciente sendo vedad ' "1," a,_es que para o prop,rIO acompa-, ,, a a sua utl lzaçao par ,", .
para terceiros como uma instol"t . - fi, " ,a pesqUIsa ou tranS1111SsãO,

" ,UIçao, nancelra por exe 1 I " .
s,~ehouve,s5e o consentimento ll"\.~re " . ' 1 ,m

p
o. ,55050 serIa poss,ível,

. ,v, expresso e esc arecido dO. , -
termina o marco civil da internet. o paCiente, como Ja de-

Ainda, outra preocupação que envolve o PEP" , I - .. ,
~ormações pessoais contidas nessa lataforma. As . e ~m re açao a s.egurança das m-
lnfornlações sensíveis as platafo _P _d ~l,me quo e se acredH,a que por, serern

.. . , 1111aS evern utlhzar de ft". l' ~ d
facl.lltar a deteccão de vulnerab'l:d i 'd " , ' 50 "vale" 1.,", Te e n1odo a

" '" t laces o slstelua ou ut'l" 'o o •• 1 1
de seauranC'l ) (NG,S2) c'' ..- d " . 1 lzareln l1lVe (e garantia

CJ c. ,," - .om0.la etermlna o CFM,
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