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NOTIFICAÇÃO	DE	PRÁTICAS	DE	PRIVACIDADE	HIPAA	
	
ESTA	NOTIFICAÇÃO	DESCREVE	COMO	AS	SUAS	INFORMAÇÕES	MÉDICAS	PODEM	SER	USADAS	
E	DIVULGADAS	E	COMO	VOCÊ	PODE	TER	ACESSO	A	ESTAS	INFORMAÇÕES.	POR	FAVOR,	LEIA	
COM	ATENÇÃO.	
	
Cristina	 Lima	 Therapy	 tem	 sido	 e	 sempre	 será	 totalmente	 empenhada	 em	 manter	 a	
confidencialidade	 de	 seus	 clientes.	 Nós	 apenas	 liberamos	 suas	 informações	 de	 saúde	 em	
conformidade	 com	 as	 leis	 federais	 e	 estaduais	 e	 a	 ética	 da	 profissão.	 Somos	 obrigados	 a	
informá-lo	sobre	a	privacidade	por	causa	de	uma	lei	federal,	o	Health	Insurance	Portability	and	
Accountability	 Act	 of	 1996	 (HIPAA).	 HIPAA	 obriga-nos	 a	 manter	 a	 sua	 informação	 de	 saúde	
privada	e	dar-lhe	este	aviso	sobre	nossos	deveres	legais	e	nossas	práticas	de	privacidade.	Este	
aviso	 descreve	 as	 nossas	 políticas	 relacionadas	 ao	 uso	 e	 divulgação	 de	 suas	 informações	 de	
saúde.	
	
Informações	de	saúde	protegidas	
As	 suas	 informações	 de	 saúde	 que	 obtemos	 são	 chamadas	 PHI,	 sigla	 em	 inglês	 que	 significa	
"informações	médicas	 confidenciais".	 Estas	 informações	 vão	 para	 seu	 registro	médico	 ou	 de	
cuidados	de	saúde	em	nosso	consultório.	Sua	PHI	poderá	incluir	 informações	tais	como:	a	sua	
história,	as	razões	que	 lhe	trouxeram	ao	tratamento,	diagnóstico,	plano	de	tratamento,	notas	
de	 progresso,	 registros	 que	 recebemos	 de	 outras	 pessoas	 que	 lhe	 trataram	 ou	 avaliaram,	
resultados	 de	 testes	 psicológicos,	 registros	 escolares	 e	 outros	 relatórios,	 informações	 sobre	
medicamentos	 que	 você	 tomou	 ou	 toma,	 assuntos	 jurídicos,	 faturamento	 e	 informações	 de	
seguro.	 Seu	 registro	 de	 saúde	 em	 nosso	 consultório	 também	 poderá	 incluir	 outros	 tipos	 de	
informações.	
	
Como	suas	informações	médicas	protegidas	podem	ser	usadas	e	compartilhadas	
Exceto	 em	 algumas	 circunstâncias	 especiais,	 quando	 usarmos	 a	 sua	 PHI	 no	 consultório	 ou	
divulgarmos	para	outras	pessoas,	compartilharemos	apenas	o	mínimo	necessário	para	que	as	
outras	pessoas	possam	exercer	suas	funções	de	trabalho.	A	 lei	 lhe	dá	o	direito	de	conhecer	a	
sua	PHI,	saber	como	ela	é	usada,	e	escolher	como	ela	é	compartilhada.	De	maneira	geral,	vamos	
usar	 e	 divulgar	 a	 sua	PHI	 apenas	para	 fins	 de	 rotina	 e	para	oferecer	 um	melhor	 tratamento.	
Para	 outros	 usos,	 deveremos	 informar-lhe	 e	 pedir-lhe	 para	 assinar	 um	 formulário	 de	
autorização	por	escrito.	No	entanto,	a	 lei	 também	diz	que	existem	alguns	usos	e	divulgações	
que	não	precisam	de	seu	consentimento	ou	autorização.	
	
1.	As	utilizações	e	divulgações	com	o	seu	consentimento	
Depois	de	 ter	 lido	este	aviso,	 você	 será	 solicitado	a	assinar	um	 formulário	de	 consentimento	
para	nos	permitir	usar	e	compartilhar	a	sua	PHI.	Em	quase	todos	os	casos	temos	a	intenção	de	
usar	a	 sua	PHI,	ou	compartilhá-la	 com	outras	pessoas	ou	organizações,	apenas	para	 fornecer	
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tratamento,	providenciar	o	pagamento	dos	nossos	serviços,	ou	para	outras	funções	de	negócios	
chamadas	 de	 "operações	 de	 cuidados	 de	 saúde".	 Em	 outras	 palavras,	 precisamos	 de	 suas	
informações	 basicamente	 para	 fins	 de	 tratamento.	 Você	 tem	 que	 aceitar	 fornecer	 essas	
informações	e	 concordar	 com	o	uso	e	 compartilhamento	dessas	 informações	para	podermos	
oferecer	tratamento	corretamente.	Portanto,	você	deve	assinar	o	formulário	de	consentimento	
antes	de	começar	o	tratamento.	Se	você	não	concordar	e	consentir,	não	poderemos	tratá-lo.	
	
a.	Os	usos	básicos	e	divulgação:	Para	as	operações	de	tratamento,	pagamento	e	de	cuidados	de	
saúde.	
Para	o	tratamento.	Nós	usamos	as	suas	informações	médicas	para	lhe	fornecer	tratamentos	ou	
serviços	 psicológicos.	 Estes	 podem	 incluir	 terapia	 individual,	 familiar,	 ou	 de	 grupo;	 teste	
psicológico,	 educacional	 ou	 profissional;	 planejamento	 do	 tratamento;	 ou	 avaliação	 dos	
benefícios	 de	 nossos	 serviços.	 Podemos	 compartilhar	 sua	 PHI	 com	 outros	 que	 lhe	 fornecem	
tratamento.	Estamos	propensos	a	compartilhar	suas	 informações	com	seu	médico	pessoal.	Se	
você	 está	 sendo	 tratado	 por	 uma	 equipe,	 poderemos	 compartilhar	 parte	 da	 sua	 PHI	 com	os	
membros	da	equipe,	para	que	os	serviços	integrados	funcionem	melhor	para	o	tratamento.	Nós	
poderemos	 encaminhá-lo	 para	 outros	 profissionais	 ou	 consultores	 para	 serviços	 que	 não	
fornecemos.	Quando	 fizermos	 isso,	 nós	precisaremos	 fornecer	 informações	 sobre	 você	e	 sua	
condição.	 Nós	 receberemos	 um	 retorno	 com	 conclusões	 e	 opiniões,	 e	 estas	 irão	 passar	 a	
integrar	 seus	 registros	 no	 nosso	 consultório.	 Se	 você	 vier	 a	 receber	 tratamento	 de	 outros	
profissionais	no	futuro,	também	poderemos	compartilhar	a	sua	PHI	com	eles.	Estes	são	alguns	
exemplos	 para	 que	 você	 possa	 ver	 como	 poderemos	 usar	 e	 divulgar	 a	 sua	 PHI	 para	 fins	 de	
tratamento.	
Para	pagamento.	Nós	poderemos	usar	suas	informações	para	efeitos	de	cobrança,	a	você,	seu	
seguro,	ou	outros,	para	que	possamos	ser	pagos	pelos	serviços	prestados	a	você.	Poderemos	
contatar	 a	 sua	 companhia	 de	 seguros	 para	 saber	 exatamente	 o	 que	 seu	 seguro	 cobre.	 Nós	
poderemos	ser	requeridos	a	 informar	sobre	diagnósticos,	tratamentos	recebidos,	e	mudanças	
que	esperamos	alcançar	com	o	tratamento,	bem	como	datas	das	sessões,	progresso	alcançado,	
e	 outras	 coisas	 semelhantes.	 Você	 tem	 o	 direito	 de	 restringir	 qualquer	 divulgação	 de	
informações	pessoais	de	saúde	em	situações	nas	quais	você	pagou	por	serviços	do	seu	próprio	
bolso	e	na	íntegra.	
Para	 as	 operações	 de	 cuidados	 de	 saúde.	 Nós	 poderemos	 usar	 sua	 PHI	 para	 avaliar	 em	 que	
poderemos	melhorar	 no	 atendimento	 e	 serviços	 que	 prestamos.	 Poderemos	 ser	 obrigados	 a	
fornecer	algumas	informações	para	algumas	agências	governamentais	de	saúde,	para	que	eles	
possam	estudar	doenças	e	tratamentos	e	fazer	planos	para	os	serviços	que	são	necessários.	Se	
o	fizermos,	seu	nome	e	informações	pessoais	serão	removidos	de	tudo	o	que	enviarmos.	
	
b.	Outros	usos	e	divulgações	na	área	da	saúde	
Lembretes	de	consultas.	Nós	poderemos	usar	e	divulgar	a	sua	PHI	para	reagendar	ou	lembrá-lo	
de	consultas	marcadas	para	o	tratamento	ou	outros	cuidados.	Você	tem	o	direito	de	escolher	
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como	prefere	ser	contatado.		
Alternativas	de	tratamento.	Nós	poderemos	usar	e	divulgar	a	sua	PHI	para	informá-lo	sobre	ou	
recomendar	possíveis	tratamentos	ou	alternativas	que	possam	ser	beneficiais	a	você.	
Outros	benefícios	e	serviços.	Nós	poderemos	usar	e	divulgar	a	sua	PHI	para	informá-lo	sobre	os	
benefícios	relacionados	com	a	saúde	ou	serviços	que	podem	ser	de	seu	interesse.	
Pesquisa.	Poderemos	usar	ou	compartilhar	sua	PHI	para	fazer	pesquisa	com	o	fim	de	melhorar	
os	tratamentos.	Em	todos	os	casos,	o	seu	nome,	endereço	e	outras	informações	pessoais	serão	
removidos	dos	dados	fornecidos	aos	investigadores.	Se	eles	necessitarem	identificar	quem	você	
é,	 discutiremos	 o	 projeto	 de	 pesquisa	 com	 você	 primeiro,	 e	 não	 enviaremos	 qualquer	
informação	a	menos	que	você	assine	um	formulário	de	autorização	especial.	
Parceiros	de	negócios.	Nós	contratamos	outras	empresas	para	fazer	alguns	trabalhos	para	nós.	
Na	lei,	eles	são	chamados	de	“parceiros	de	negócios".	Exemplos	incluem	serviço	de	copiadora	
para	fazer	cópias	de	registros	de	saúde,	e	serviço	de	cobrança	para	relacionar,	imprimir	e	enviar	
nossas	faturas.	Esses	parceiros	de	negócios	precisam	receber	parte	da	sua	PHI	para	fazer	seus	
trabalhos	corretamente.	Para	proteger	sua	privacidade,	o	contrato	de	trabalho	desses	parceiros	
de	negócios	possui	cláusula	de	proteção	a	suas	informações.	
	
2.	Usos	e	divulgações	que	exigem	a	sua	autorização	
Se	 nós	 quisermos	 usar	 a	 sua	 informação	 para	 qualquer	 outra	 finalidade	 além	 das	 descritas	
acima,	 nós	 precisaremos	 de	 sua	 permissão	 por	 escrito	 em	 um	 formulário	 de	 autorização.	
Normalmente,	nós	não	esperamos	precisar	disso.	Caso	você	nos	permita	usar	ou	divulgar	sua	
PHI	 para	 outros	 fins,	 você	 poderá	 cancelar	 a	 permissão	 por	 escrito	 a	 qualquer	 momento.	
Deveremos,	então,	suspender	a	divulgação	de	suas	informações	imediatamente.	No	entanto,	é	
claro,	não	poderemos	 tomar	de	volta	qualquer	 informação	 já	divulgada	ou	utilizada	 com	sua	
permissão.	
	
3.	Usos	e	divulgações	que	não	exigem	o	seu	consentimento	ou	autorização	
A	lei	permite-nos	usar	e	divulgar	parte	da	sua	PHI	sem	o	seu	consentimento	ou	autorização	em	
alguns	casos.	Aqui	estão	alguns	exemplos	de	quando	poderemos	fazer	isso.	
	
a.	Quando	exigido	por	lei	
Há	 algumas	 leis	 federais,	 estaduais	 e	 locais	 que	 nos	 obrigam	 a	 divulgar	 PHI.	 Exemplos	 de	
divulgação	exigida	por	lei:	Somos	obrigados	a	denunciar	suspeitas	de	abuso	de	crianças.	Além	
disso,	se	você	estiver	envolvido	em	uma	ação	judicial	ou	processo	legal,	e	nós	recebermos	uma	
intimação,	solicitação	de	investigação,	ou	outros	processos	legais,	pode	ser	que	tenhamos	que	
liberar	 parte	 da	 sua	 PHI.	 Nós	 só	 iremos	 fazê-lo	 depois	 de	 tentar	 informá-lo	 sobre	 o	 pedido,	
consultar	 o	 seu	 advogado,	 ou	 tentar	 obter	 uma	 ordem	 judicial	 para	 proteger	 a	 informação	
solicitada.	Outro	exemplo:	Somos	obrigados	a	divulgar	algumas	 informações	para	as	agências	
governamentais	que	nos	fiscalizam	e	verificam	se	estamos	obedecendo	as	leis	de	privacidade.	
	



 
Cristina Lima Therapy 

Psychotherapy / Neurotherapy 
 

 

	

Cristina Lima, PhD, LPC, LMFT, BCN 
1523 Ravenel Ln, Sugar Land, TX 77479 - (281) 770-1779 

cristinalima@cristinalimatherapy.com                                  www.cristinalimatherapy.com 

b.	Para	fins	de	aplicação	da	lei	
Poderemos	 divulgar	 informações	médicas,	 se	 solicitados	 a	 fazê-lo	 por	 um	 oficial	 da	 lei,	 para	
investigar	ação	criminal	ou	criminoso.	
	
c.	Para	atividades	de	saúde	pública	
Poderemos	divulgar	parte	de	sua	PHI	para	as	agências	que	investigam	doenças	ou	lesões.	
	
d.	Relativo	a	descendentes	
Poderemos	divulgar	PHI	a	médicos	 legistas	ou	diretores	de	funerárias,	e	às	organizações	para	
transplantes	ou	doação	de	órgãos,	olho,	ou	tecidos.	
	
e.	Para	funções	específicas	do	governo	
Poderemos	divulgar	PHI	de	militares	e	veteranos	para	elegibilidade	de	programas	de	benefícios	
do	governo.	Poderemos	 revelar	a	 sua	PHI	para	programas	de	compensação	e	de	 invalidez	de	
trabalhadores,	para	instituições	correcionais,	no	caso	do	cliente	ser	presidiário,	ou	para	outras	
agências	do	governo	por	razões	de	segurança	nacional.	
	
f.	Para	evitar	uma	ameaça	grave	para	a	saúde	ou	a	segurança	
Poderemos	 divulgar	 parte	 de	 sua	 PHI	 se	 tivermos	 motivo	 para	 acreditar	 que	 há	 uma	 séria	
ameaça	à	saúde	ou	segurança	do	cliente,	ou	de	outra	pessoa,	ou	do	público	em	geral.	Nós	só	
faremos	essa	divulgação	às	pessoas	que	podem	evitar	o	perigo.	
	
4.	Usos	e	divulgações	que	você	pode	escolher	se	opor	
Você	tem	o	direito	de	escolher	 liberar	seus	registros	a	outros.	Nós	poderemos,	mediante	seu	
consentimento	 por	 escrito,	 compartilhar	 algumas	 de	 suas	 informações	 com	 sua	 família	 ou	
outras	 pessoas	 próximas.	 Nós	 só	 iremos	 compartilhar	 informações	 com	 aqueles	 que	 estão	
envolvidos	no	seu	atendimento	ou	qualquer	outra	pessoa	que	você	escolher,	tais	como	amigos	
íntimos	 ou	 clero.	 Você	 poderá	 escolher	 as	 pessoas	 a	 quem	 iremos	 compartilhar	 suas	
informações	 e	 que	 tipo	 de	 informações	 deverão	 ser	 compartilhadas.	 Iremos	 honrar	 seus	
desejos,	desde	que	não	seja	contra	a	lei.	
	
Em	 	 caso	 de	 emergência,	 e	 por	 isso	 não	 podendo	 lhe	 consultar	 para	 obter	 permissão,	
poderemos	compartilhar	informações	se	acreditarmos	que	isso	irá	lhe	beneficiar	e	que	isso	é	o	
que	 você	 gostaria	 que	 fizéssemos.	 Se	 compartilharmos	 suas	 informações,	 em	 caso	 de	
emergência,	 lhe	 informaremos	 o	 quanto	 antes,	 e	 se	 você	 não	 aprovar	 nossa	 escolha,	
suspenderemos	a	divulgação	o	mais	rapidamente	possível,	desde	que	não	seja	contra	a	lei.	
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