
PACOTE DE NOVOS FORMULÁRIOS  PARA PACIENTES E INSTRUÇÃO 

Este pacote inclui os itens abaixo, leia com atenção. 

1. Novo Paciente Educação e Orientação do CEO 

2. Aviso de Prática de Privacidade 

a. Este aviso descreve como suas informações médicas podem ser usadas e divulgadas e como você pode obter acesso 
a essas informações. POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE. 

3. Aviso de reconhecimento de prática de privacidade  

a. É exigido por lei que forneçamos a você um Aviso de prática de privacidade e precisamos provar que você o recebeu. 
Por favor, preencha e assine. 

4. Contrato PCMH da equipe de assistência ao paciente 

a. Contrato Paciente / Equipe de Assistência: A Island Health Care é uma clinica Médica  Centrada no Paciente. Você é 
um membro da sua equipe de atendimento. Em sua primeira visita para fazer a transição para os cuidados com a IHC, 
você conhecerá seu novo provedor de serviços de saúde e será solicitado a fazer um acordo para participar no 
desenvolvimento em direção a um  estilo de vida mais saudável. 

5. Registro do paciente 

a. Preencha todas as áreas, incluindo o endereço de e-mail. Não se esqueça de assinar e datar o verso / 2ª página do 
formulário. 

b. Forneça um documento de identidade com foto e uma cópia do cartão do seguro junto com o formulário.  

6. Formulário de histórico médico do paciente 

a. Preencha para que sua equipe de saúde tenha o histórico médico completo para cuidar de você. 

7. Autorização para solicitações e divulgação de PHI 

a. Por que você tem este formulário? 

i. Para solicitar registros médicos previos do PCP anterior (obrigatório) ou 

ii. Para liberar seus registros médicos para sua família e amigos (opcional).  

b. Se você estiver preenchendo para ambos os fins, preencha 2 formulários separados.  

8. Permissão para discutir verbalmente informações protegidas de saúde 

a. Isso é diferente do # 6, é apenas para discursão verbal. 

9. Permissão para deixar mensagens 

a. Gostaríamos de poder nos comunicar com você em um número que não tem seu nome  na  mensagem da secretária 
eletrônica  

10. Formulário de triagem C3 

a. Preencha para que sua equipe de atendimento tenha as informações mais completas para cuidar de você.  

11. VOCÊ QUALIFICA PARA UM DESCONTO? Formulário 

a.O Centro de Saúde Comunitário de Assistência Médica da Ilha (IHC) oferece taxas com desconto para pacientes 
elegíveis. Chamamos isso de “taxas variáveis”. MESMO SE VOCÊ TIVER UM SEGURO DE SAÚDE, VOCÊ PODE SE 
QUALIFICAR !! 

12. Diretriz Avançada - Para planejar a possibilidade futura de acidentes ou doenças, todos os adultos (com 18 anos ou mais) 
devem usar um formulário de procuração de saúde para indicar seu agente de cuidados de saúde. 

a. Procuração para Cuidaos da  Saúde - é o documento em que uma pessoa indica um procurador de cuidados de saúde 
para tomar futuras decisões médicas no caso de a pessoa ficar incapacitada. Isso pode ser um resultado do processo de 
planejamento de cuidados antecipados e é expressamente autorizado em Massachusetts por estatuto (MGL 201D).  

b. MOLST - é um documento destinado a pacientes gravemente enfermos que documenta as decisões de tratamento de 
suporte de vida com base na condição atual do paciente. Um formulário MOLST entra em vigor imediatamente após a 
assinatura e não depende da perda de capacidade de uma pessoa. Não substitui um procurador de cuidados de saúde. 
A consideração do MOLST pode ser um resultado do processo de planejamento de cuidados antecipados.  
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Novo Paciente Educação / Orientação 
Boas-vindas do CEO 

Bem-vindo ao Island Health Care (IHC), Centro de Saúde Comunitária Federalmente Qualificado de Martha’s Vineyard 
(FQHC). Temos orgulho de fazer parte de um sistema nacional de centros de saúde com padrões, metas e requisitos de 
desempenho comuns centrados no paciente. Centros de saúde como o nosso atendem atualmente a cerca de 25 
milhões de americanos - o maior sistema de saúde primária do país. 

Nossos profissionais de enfermagem altamente treinados e qualificados são os prestadores de cuidados primários 
(PCPs) do nosso centro de saúde, apoiados por enfermeiros registrados, enfermeiros práticos licenciados, enfermeiros 
certificados e assistentes médicos, treinadores de saúde mental / transtorno de uso de substâncias / trabalhadores de 
saúde comunitária e enfermeiros de saúde pública. Além disso, o IHC fornece forte apoio ao paciente por meio de 
nossos associados de prática de recepção, coordenadores de referência, especialistas em divulgação e inscrição e 
equipe administrativa, bem como várias colaborações e programas da comunidade. Trabalhamos com outros provedores 
de cuidados de saúde e organizações da comunidade para ajudar a liderar e manter os esforços para oferecer aos 
nossos pacientes cuidados e apoio sólido e contínuo. 

Nossa missão é fornecer a mais alta qualidade de cuidados à saúde primária para todos em nossa comunidade, 
incluindo os carentes, sem seguro e mais vulneráveis, independentemente da capacidade de pagar. Acreditamos que 
nosso sucesso reside em atender e exceder consistentemente as necessidades de nossos pacientes e ajudá-los a 
melhorar e manter sua saúde e bem-estar. 

Estamos muito satisfeitos por você ter nos escolhido para ser seu parceiro nos seus cuidados e esperamos que você 
compartilhe nossa missão. 

Bem-vindo à família Island Health Care! 

Cynthia Mitchell, CEO 

Sobre Island Health Care 

Island Health Care está aceitando novos pacientes e dá as boas-vindas ao centro de saúde comunitário de Vineyard! 

Na Island Health Care, nossa missão é garantir que todos os residents da ilha e visitantes, independentemente de sua 
renda ou condição de seguro, tenham acesso a cuidados de saúde de alta qualidade. Nossos médicos - enfermeiros, 
enfermeiras, psiquiatras e médicos colaboradores - estão aqui quando você precisa deles, prontos para fornecer os 
cuidados que você merece. Além das informações incluídas aqui, visite nosso website em www.ihimv.org para obter mais 
detalhes e informações sobre a equipe de nosso centro de saúde. 

A Island Health Care adotou o modelo de atendimento médico  centrado no paciente (PCMH) e é oficialmente 
reconhecida pelo Comitê Nacional de Garantia de Qualidade. O PCMH é uma nova forma de atendimento em que você 
faz parte da equipe de atendimento. Juntos, nosso objetivo é prevenir doenças e mantê-los saudáveis. Em um PCMH, 
você participa de seu plano de atendimento com um provedor e uma equipe de atendimento. Como uma equipe, 
acompanharemos de perto seu progresso e contaremos com sua participação ativa nas decisões sobre seus cuidados. 
Sua equipe de atendimento também coordenará o atendimento que você receberá de outros médicos.  

Nossos Escritórios 

245 Edgartown-Vineyard Haven Road, PO Box 9000, Edgartown, MA 02539 

Telefone: 508-939-9358 Fax: 508-939-8644 
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Nossa equipe de prestadores de cuidados primários 

Karen Gauvin, FNP - Karen é enfermeira de família e atende pacientes de todas as idades.  

Barbara Colocino - Barbara é uma enfermeira que atende pacientes com 18 anos ou mais. 

Susan McSweeney, FNP - Susan é enfermeira de família e atende pacientes com 16 anos ou mais.  

Carol Forgione, ACNP - Carol é uma enfermeira de cuidados agudos. Ela atende pacientes com 18 anos ou mais.  

Marcia Denine, WHNP - Marcia é enfermeira de saúde feminina. Ela atende pacientes com 16 anos ou mais. 

Horário comercial 

Segunda a quinta-feira: 8h00 - 20h00 

Sexta e sábado: 8h00 - 16h00 

Fechado diariamente: 12h00 - 13h00 

Fechado domingo 

 

Seguros 

Planos de seguro diferentes têm definições diferentes de quais serviços são cobertos. Esteja ciente dos limites e 
condições de sua própria Apólice. Caso o seu plano de saúde determine que um serviço “não é coberto”, você será 
responsável pela taxa. Nesse caso, iremos cobrar de você e o pagamento é devido no recebimento desse extrato.  

Não podemos aceitar nenhum seguro que não possa ser verificado. Por favor, traga comprovante de seguro para cada 
visita ao escritório. Sem ele, teremos que cobrar diretamente até que você forneça o comprovante do seguro. 

Devido às regras de seguro, todos os pagamentos e co-pagamentos necessários devem ser cobrados no momento do 
check-in. Quaisquer outras providências devem ser feitas com antecedência com nossa equipe de cobrança. Para 
pagamentos, aceitamos dinheiro, cheques pessoais, MasterCard, Visa e Discover. 

Os pais ou tutores legais de uma criança são responsáveis pelas taxas incorridas para a criança, quer acompanhe a 
criança à visita ou não. Se seu filho for levado a uma consulta por uma babá, avô, etc., certifique-se de que ele esteja 
ciente dessa prática . 

Estamos atualmente em rede com muitas seguradoras. Entre em contato com nosso escritório para obter a lista mais 
atualizada. 

Nosso especialista em divulgação e inscrição, Shawn Scherer, é uma Navegadora de seguros certificada em 
Massachusetts. Ela pode fornecer rapidamente informações atualizadas, ajudar os pacientes a escolher um plano de 
seguro e, o melhor de tudo, ajudar a concluir a inscrição online que muitas vezes pode resultar em cobertura imediata e 
acessível. Shawn pode ser contatada  ligando para o departamento de Assistência de Inscrição e Elegibilidade em 
Seguros pelo telefone 508-627-5797; extensão 117. 

SE VOCÊ NÃO TIVER SEGURO ou mesmo se tiver e seu copagamento for maior do que você pode pagar, a Island 
Health Care oferece um TAXA DE PREçO REDUZIDA para aqueles que qualificam. Solicite à recepção um formulário de 
taxa variável (ou baixe-o de nosso site www.ihimv.org) se você acha que pode se qualificar. Se a sua receita comprovada 
se enquadrar na escala  de desconto da taxa, você se qualificará imediatamente e só será cobrado o desconto pela 
visita. Depois disso, você teria 14 dias para fornecer comprovante de renda (2  contra-cheques mais recentes ou valor de 
renda bruta ajustada da última declaração de impostos apresentada).  

Ligando para o escritório: dicas e menu do telefone 
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A maneira mais eficiente de falar com a pessoa certa é selecionar uma opção de nosso menu de telefone para ser 
transferida diretamente para o ramal correto. Nossa equipe está comprometida em atender seus telefones quando 
estiverem em suas mesas, mas se você entrar em contato com nosso sistema de caixa de mensagem, deixe uma 
mensagem detalhada incluindo seu nome completo, data de nascimento e número de telefone e você receberá uma 
chamada de volta o mais rápido possível. 

Serviços de cuidados primários e preventivos 

Compromissos 508-939-9358 

Quando você marcar uma consulta, não deixe de avisar nossa equipe sobre a natureza de sua visita (esportes físicos, 
dores de ouvido, etc.) e também se você tiver várias perguntas ou preocupações para discutir em sua visita. Queremos 
ter certeza de agendar tempo suficiente para atender às suas necessidades!  

Se você espera chegar atrasado a um compromisso, ligue para nós. Se você chegar atrasado menos de 5 minutos, será 
atendido em ordem pela hora de chegada. Se você se atrasar mais de 5 minutos, podemos sugerir que sua consulta seja 
remarcada ou pedir que você espere, dependendo da disponibilidade de um horário de atendimento.  

As consultas perdidas têm um impacto dramático em nossos outros pacientes e na equipe do consultório, bem como no 
seu próprio atendimento médico. Se você não puder comparecer à sua consulta, ligue para cancelar. Se você não ligar 
para cancelar antes do horário agendado, será cobrada uma taxa de $ 25 por perda de compromisso.  

Em resposta ao COVID-19, nossa prática expandiu os serviços. Podemos oferecer telessaúde que inclui visitas por 
telefone e vídeo. Nossa equipe Island Health Care entrará em contato com as opções mais adequadas para você.  

Antes da sua primeira visita 

1. Todos os novos pacientes devem preencher o Formulário de Registro do Paciente, Formulário de Autorização 
para Divulgar Informações de Saúde do Paciente, Formulário de Histórico Médico do Paciente, Formulário de 
Reconhecimento de Notificação de Prática de Privacidade e Formulário de Consentimento incluído neste pacote 
antes de sua primeira consulta. Você também pode pegar os formulários na clínica de saúde Island Health Care 
ou baixá-los no nosso site www.ihimv.org, preenchê-los e devolvê-los ao consultório antes de sua primeira visita. 

2. Quando você marcar sua primeira consulta, a Island Health Care o designará para um provedor / equipe de 
atendimento com base na disponibilidade atual de consultas. Você está livre a qualquer momento para solicitar 
outro provedor / equipe de atendimento, entendendo que a disponibilidade de agendamento entre os provedores 
e equipes varia um pouco. Trabalharemos com você para atender sua solicitação assim que houver 
disponibilidade. Sua equipe de atendimento fornece acesso a atendimento baseado em evidências, educação 
paciente-família e suporte de autogestão. 

3. Para tornar a Island Health Care seu provedor de cuidados primários (PCP), pode ser necessário entrar em 
contato com sua seguradora para notificá-la ANTECIPADAMENTE de sua primeira visita e fazer quaisquer 
alterações. 

Dicas para a primeira visita 

1. Traga um documento de identidade com foto e seu cartão de seguro (se tiver).  
2. Traga todos os medicamentos que estiver tomando. Traga os recipientes próprios ou uma lista dos 

medicamentos com a dosagem e o número de vezes ao dia que os medicamentos devem ser tomados. Incluindo 
todos os medicamentos sem prescrição médica . 

3. Traga registros de vacinação / imunização. 
4. Venha preparado para revisar nosso pacote de Orientação / Educação para Novos Pacientes e assinar o 

Contrato Paciente / Equipe de Assistência. Essas informações também podem ser baixadas de nosso site em 
https://www.ihimv.org/access-care/ com antecedência. 

 

Transferências de registros médicos 
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Antes ou como parte de sua primeira consulta, você precisará providenciar para obter seus registros médicos anteriores. 
A clínica funciona mais eficazmente como provedor primários de saúde se os pacientes fornecerem um histórico médico 
completo e informações sobre os cuidados obtidos fora da clínica. 

Para transferi-los de fornecedores anteriores / atuais, você precisará preencher e assinar uma Autorização para Divulgar 
Informações de Saúde do Paciente incluída neste pacote (formulário também disponível na clínica ou em nosso site em 
https: // www. ihimv.org/access-care/). Você pode enviar este formulário diretamente para seu PCP anterior ou a equipe 
de saúde da Clinica irá enviá-lo por fax para esse provedor. É importante incluir um nome de contato nessa prática (o 
formulário solicita isso) para nos ajudar a coordenar a transição.  

Você também pode solicitar cópias de todo ou parte de seus registros médicos, conforme necessário. Dependendo do 
volume e método de transferência, pode haver uma cobrança por este serviço. 

As responsabilidades do paciente e o contrato do paciente / equipe de atendimento  

Esperamos que nossos pacientes sejam pacientes, corteses e respeitosos, e mantenham as informações pessoais 
atualizadas (seguro, números de telefone, endereço de e-mail, endereço para correspondência) e sejam pontuais para as 
consultas. Mais importante, queremos que você entenda seu papel como parceiro-chave em todos os seus cuidados de 
saúde. Como parte de sua primeira visita, você será solicitado a revisar e assinar o Contrato do Paciente / Equipe de 
Atendimento, que descreve o que você pode esperar de nós como seu provedor de cuidados médicos centrado no 
paciente, bem como o que esperamos de você. 

Depois da sua visita 

Receitas / recarga 

Esteja preparado para fornecer o nome e a dose do medicamento e a farmácia de sua preferência. Os pedidos de 
recarga de prescrições requerem pelo menos 24-48 horas; planeje com antecedência para que você não fique sem! 

Não podemos reabastecer medicamentos que não prescrevemos ou medicamentos para pacientes que nunca vimos ou 
não vimos no ano passado. Não prescrevemos novos medicamentos por telefone; você deve marcar uma consulta.  

Observe que muitas prescrições agora exigem autorizações prévias e isso pode causar um atraso no processamento de 
sua solicitação de recarga. 

Resultados de Laboratório 

Os resultados dos seus exames de laboratório serão publicados no portal seguro do paciente. Seu provedor entrará em 
contato com você por telefone, se necessário. 

Outros resultados de teste 

Seus resultados de imagem serão publicados no portal seguro do paciente. Seu provedor entrará em contato com você 
por telefone, se necessário. 

Outros serviços 

Portal do Paciente “FollowMyHealth”  

Estamos felizes em oferecer um portal de pacientes para nossos pacientes . Um portal do paciente é um site on-line 
seguro que oferece aos pacientes acesso conveniente 24 horas por dia a informações pessoais de saúde de qualquer 
lugar com conexão à Internet. Usando um nome de usuário e senha seguras, os pacientes podem visualizar informações 
de saúde, como: 

• Próximas consultas 

• Resumos de visitas recentes 

• Medicamentos 
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• Imunizações 

• Alergias 

• Laboratório e outros resultados 

É fácil se inscrever usando seu endereço de e-mail. Basta ligar para o escritório em 508-939-9358 ou perguntar sobre 
isso na sua próxima visita. 

Aconselhamento clínico 24/7 508-939-9358 

Durante o horário normal (segunda a sexta, das 8h às 20h, sexta e sábado 8-4), você pode ligar para o centro de saúde 
no número 508-939-9358 e pedir para falar com o gerente de atendimento ao paciente RN. Para receber 
aconselhamento clínico por telefone quando o centro de saúde estiver fechado, você pode ligar para o mesmo número 
(508-939-9358) e escolher a opção 3 para falar com o nosso call center. Quando a central de atendimento atender, peça 
para falar com a enfermeira de plantão. Uma enfermeira entrará em contato com você em 30 minutos. Às vezes, as 
enfermeiras recebem muitas ligações ao mesmo tempo, então se você não receber uma ligação em 30 minutos, ligue 
novamente. 

Limite as chamadas noturnas e de domingo a emergências, problemas urgentes que não podem esperar ou se você 
estiver realmente preocupado com alguma coisa. 

Visitas no mesmo dia 508-939-9358 

Se precisar ser atendido em curto prazo, ligue para o escritório às 8h para tentar agendar uma visita no mesmo dia. 
Estão disponíveis consultas limitadas no mesmo dia. Essas visitas para o mesmo dia não podem ser reservadas com 
antecedência. 

Encaminhamento  508-627-5797 extensão 112 

Temos o prazer de fornecer atenção primária abrangente. Também recomendamos rotineiramente encaminhamentos  a 
um especialista. Obteremos a autorização necessária da sua seguradora e faremos o encaminhamento para você. Isso 
às vezes pode levar vários dias para ser concluído. Não podemos autorizar encaminhamentos para pacientes que nunca 
vimos ou para problemas que nunca discutimos no consultório. Além disso, devido às regras de seguro, não podemos 
fornecer encaminhamentos retroativos para consultas que um de nossos fornecedores não recomendou inicialmente. 

Cuidado cultural / linguisticamente competente 

Empregamos intérpretes médicos treinados e certificados para melhor atender nossos pacientes que não falam inglês. 
Há intérpretes que falam português disponíveis e no local sempre que o centro de saúde está aberto. Também podemos 
interpretar em espanhol, francês e italiano no local - e por telefone e vídeo em outros idiomas - sem nenhum custo para 
os pacientes. 

Lembretes de consultas 

Para melhor oferecer consultas aos nossos pacientes quando necessário, por favor, mantenha suas consultas 
agendadas. Island Health Care irá lembrá-lo por telefone, mensagem de texto ou mensagem do portal do paciente. Se 
desejar um lembrete por mensagem de texto, você pode escolher esta opção no portal do paciente em "preferências de 
notificação". Certifique-se de que temos o número do seu celular. 

Aconselhamento sobre saúde mental e comportamental / abuso de substâncias 

A Island Health Care usa as mais recentes ferramentas de triagem e avaliações baseadas em evidências para ajudar os 
pacientes a identificar o possível uso de substâncias ou problemas de saúde mental. Nossos enfermeiros e equipe clínica 
são treinados para fornecer atendimento empático e compassivo. Nosso coordenador de saúde mental / acesso ao uso 
de substâncias pode fornecer suporte confidencial e ajudar indivíduos e famílias a navegar por todos os recursos de 
saúde comportamental disponíveis. Oferecemos serviços psiquiátricos no local (horário limitado) com hora marcada. 
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A IHC também oferece serviços e suporte relacionados à saúde comportamental e abuso de substâncias e prevenção 
para pacientes de centros de saúde que incluem: 

x Atenção primária à saúde com ensino e aconselhamento centrado no paciente e terapias medicamentosas; 
x Uso de Vivitrol, um antagonista opioide projetado especificamente para tratar o vício;  
x Aconselhamento sobre saúde comportamental e substâncias por meio de um contrato para atendimento 

integrado com o Island Counseling Center (ICC) em MV Community Services; 
x Colaboração com outros serviços de abuso de substâncias, incluindo transição da desintoxicação e atendimento 

ao paciente internado; 
x Gestão de cuidados, defesa do paciente e serviços de referência;  
x Aceitar novos pacientes que receberam alta recentemente do pronto-socorro do hospital e cuidados intensivos 

que precisam de atendimento médico domiciliar.  

Serviços de saúde bucal e dentária 

O Island Health Care conecta os pacientes do centro de saúde por meio de encaminhamento ao MV Hospital Dental 
Clinic e ao Community Health Centre de Cape Cod em Bourne e Mashpee. Ligue para nossos escritórios para obter mais 
informações. 

Enfermeira de Saúde Pública 

A Enfermeira de Saúde Pública é responsável por atender todas as seis cidades da ilha, fornecendo visitas domiciliares 
(de recém-nascidos a idosos) e conduzindo Clínicas de Bem-Estar. A Enfermeira de Saúde Pública também está 
encarregada de seguir as doenças relatáveis na ilha, incluindo o monitoramento dos resultados dos testes e a realização 
de rastreamento de contatos como parte da iniciativa de testes COVID-19 em andamento. 

Exames Físicos do Departamento de Transporte 

A IHC contrata vários empregadores para realizar exames físicos do Departamento de Transporte (DOT) para pacientes 
e não pacientes. Indivíduos podem solicitar um exame físico DOT por uma taxa de $ 175. Vários formulários devem ser 
preenchidos e devolvidos ao nosso escritório (esses formulários podem ser encontrados em 
https://www.ihimv.org/services/) com cópias de sua carteira de motorista e seu cartão de seguro antes de uma consulta 
ser agendada. 

Prevenção, treinamento de bem-estar e aconselhamento nutricional 

A equipe da Island Health Care valoriza muito a prevenção e o bem-estar. Trabalhamos ativamente com os pacientes de 
duas maneiras diferentes - como parte do atendimento de rotina em quase todas as visitas do paciente e por meio de 
programas desenvolvidos sob um projeto de subsídio iniciado em um hospital conhecido como MV Partnership for 
Health. A parceria, agora operada sob o guarda-chuva organizacional do centro de saúde, inclui grupos de caminhada, 
aulas de culinária, sessões de gerenciamento de estresse e aconselhamento individual com um Coach certificado de 
Bem-Estar. 

 

___________________________________________________________________ 



 
 

AVISO DE PRÁTICAS DE PRIVACIDADE 
ESTE AVISO DESCREVE COMO SUAS INFORMAÇÕES MÉDICAS PODEM SER USADAS E 

DIVULGADAS E COMO VOCÊ PODE TER ACESSO A ESTAS INFORMAÇÕES. 

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE. 

Este estabelecimento é obrigada por lei a fornecer a você este Aviso para que você entenda como 
podemos usar ou compartilhar suas informações de seu Conjunto de Registros Designados. O conjunto 
de registros designados inclui informações financeiras e de saúde referidas neste Aviso como 
"Informações de saúde protegidas" ("PHI") ou simplesmente "informações de saúde". Somos obrigados a 
cumprir os termos descritos neste Aviso. Se você tiver alguma dúvida sobre este Aviso, entre em contato 
conosco. 

ENTENDENDO SEU REGISTRO DE SAÚDE E INFORMAÇÕES 

Cada vez que você é admitido em nossas instalações, é feito um registro de sua estadia contendo 
informações financeiras e de saúde. Normalmente, esse registro contém informações sobre sua 
condição, o tratamento que oferecemos e o pagamento pelo tratamento. Podemos usar e / ou divulgar 
essas informações para: 

• planejar seus cuidados e tratamento 
• comunicarmos com outros profissionais de saúde envolvidos em seu tratamento 
• documentar os cuidados que você recebe 
• educar profissionais de saúde 
• fornecer informações para pesquisas médicas  
• fornecer informações a funcionários de saúde pública 
• avaliar e melhorar o atendimento que oferecemos 
• obter o pagamento pelos cuidados que prestamos  

Entender o que está em seu registro e como suas informações de saúde são usadas para ajudar você a: 
• garantir que seja preciso 
• compreender melhor quem pode acessar suas informações de saúde  
• tomar decisões mais informadas ao autorizar a divulgação a terceiros 

COMO PODEMOS USAR E DIVULGAR INFORMAÇÕES DE SAÚDE PROTEGIDAS SOBRE VOCÊ  

As categorias a seguir descrevem as maneiras como usamos e divulgamos informações de saúde. Nem 
todo uso ou divulgação em uma categoria será listado. No entanto, todas as formas que temos 
permissão para usar e divulgar informações se enquadram em uma dessas categorias.  

x Para tratamento. Podemos usar ou divulgar informações de saúde sobre você para lhe fornecer 
tratamento médico. Podemos divulgar informações de saúde sobre você para médicos, 
enfermeiras, terapeutas ou outro pessoal do estabelecimento que esteja envolvido em cuidar de 
você em um estabelecimento. Por exemplo, um médico que está tratando de uma perna 
quebrada pode precisar saber se você tem diabetes porque o diabetes pode retardar o processo 
de cicatrização. Além disso, o médico pode precisar informar o nutricionista se você tem diabetes 
para que possamos planejar suas refeições. Diferentes departamentos de uma instituição 
também podem compartilhar informações de saúde sobre você a fim de coordenar seus 



cuidados e fornecer medicamentos, exames laboratoriais e raios-x. Também podemos divulgar 
informações de saúde sobre você para pessoas de fora da, Instituição que podem estar 
envolvidas em seus cuidados médicos, após você deixar esta Instituição.Isso pode incluir 
membros da família ou enfermeiras visitantes para prestar cuidados em sua casa. 

x Para pagamento. Podemos usar e divulgar suas informações de saúde para que o tratamento e 
os serviços que você recebe em uma instituição sejam cobrados de você, de uma seguradora ou 
de terceiros. Por exemplo, para recebermos, podemos precisar compartilhar informações com 
seu plano de saúde sobre os serviços prestados a você. Também podemos informar ao seu 
plano de saúde sobre um tratamento que você receberá para obter aprovação prévia ou para 
determinar se o seu plano cobrirá o tratamento. 

x Para atividades operacionais na area da saude. Podemos usar e divulgar informações de saúde 
sobre você para nossas atividades operacionais de saúde do dia a dia. Isso é necessário para 
garantir que todos os residentes recebam atendimento de qualidade. Por exemplo, podemos 
usar informações de saúde para atividades de avaliação e melhoria da qualidade e para 
desenvolver e avaliar protocolos clínicos. Também podemos combinar informações de saúde 
sobre muitos residentes para ajudar a determinar quais serviços adicionais devem ser 
oferecidos, quais serviços devem ser descontinuados e se certos novos tratamentos são 
eficazes. As informações de saúde sobre você podem ser usadas por nosso escritório 
corporativo para desenvolvimento e planejamento de negócios, análises de gerenciamento de 
custos, reclamaçõesh de seguros, atividades de gerenciamento de risco e no desenvolvimento e 
teste de sistemas e programas de informação. Também podemos usar e divulgar informações 
para análise profissional, avaliação de desempenho e para programas de treinamento. Outros 
aspectos das  atividades operacionais de saúde que podem exigir o uso e divulgação de suas 
informações de saúde incluem atividades de credenciamento, certificação, licenciamento e 
credenciamento, análise e auditoria, incluindo análises de conformidade, análises médicas, 
serviços jurídicos e programas de conformidade. Suas informações de saúde podem ser usadas 
e divulgadas para a gestão de negócios e atividades gerais da Instituição, incluindo a resolução 
de reclamações internas, atendimento ao cliente e devida diligência em relação à venda ou 
transferência da Instituição. Em circunstâncias limitadas, podemos divulgar suas informações de 
saúde a outra entidade sujeita à HIPAA para suas próprias operações de saúde. Podemos 
remover informações que identificam você para que as informações de saúde possam ser 
usadas para estudar os cuidados de saúde e a prestação de cuidados de saúde sem conhecer a 
identidade dos residentes. Podemos divulgar sua idade, data de nascimento e informações 
gerais sobre você no boletim informativo do Instituto, em calendários de atividades e para 
entidades na comunidade que desejam reconhecer seu aniversário ou comemorar suas 
realizações em ocasiões especiais. Se você estiver recebendo serviços de terapia, podemos 
postar sua fotografia e informações gerais sobre seu progresso. 

OUTROS USOS PERMITIDOS DAS SUAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE 

x Parceiros de negócios. Existem alguns serviços prestados em nossas Instituições por meio de 
contratos com parceiros comerciais. Os exemplos incluem diretores médicos, advogados que 
trabalham em outras Instituições e um serviço de cópia que usamos ao fazer cópias de seu 
registro de saúde. Quando esses serviços são contratados, podemos divulgar suas informações 
de saúde para que possam realizar o trabalho que solicitamos e cobrar de você ou de seu 
terceiro pagador pelos serviços prestados. Para proteger suas informações de saúde, entretanto, 
exigimos que o parceiro comercial proteja suas informações de maneira adequada.  

x Provedores. Muitos serviços prestados a você, como parte de seus cuidados em nossas 
Instituições, são oferecidos por participantes em um de nossos planos de saúde organizados. 
Esses participantes incluem uma variedade de provedores, como médicos (por exemplo, MD, 
DO, Podiatra, Dentista, Optometrista), terapeutas (por exemplo, Fisioterapeuta, Terapeuta 
ocupacional, Fonoaudiólogo), unidades portáteis de radiologia, laboratórios clínicos, cuidadores 



de hospice, farmácias, psicólogos, serviços socoais   fornecedores (por exemplo, próteses, 
órteses). 

x Alternativas de tratamento. Podemos usar e divulgar informações de saúde para informá-lo 
sobre possíveis opções de tratamento ou alternativas que podem ser do seu interesse. 

x Benefícios e serviços e lembretes relacionados à saúde . Podemos entrar em contato com 
você para fornecer lembretes de compromissos ou informações sobre alternativas de tratamento 
ou outros benefícios e serviços relacionados à saúde que podem ser do seu interesse. 

x Atividades de angariação de fundos. Podemos usar suas informações de saúde para entrar 
em contato com você a fim de arrecadar dinheiro como parte de um esforço de arrecadação de 
fundos. Podemos divulgar informações de saúde a uma fundação relacionada com a Instalação, 
para que a fundação possa contatá-lo para levantar dinheiro para a Instituição. Só divulgaremos 
informações de contato, como seu nome, endereço e número de telefone e as datas em que 
você recebeu tratamento ou serviços no Centro. 

x Diretório do Estabelecimento. Podemos incluir informações sobre você no diretório da 
instituição/ estabelecimento enquanto você for residente. Essas informações podem incluir seu 
nome, localização na instituição , sua condição geral (por exemplo, aceitáveis,estável, etc.) e sua 
religião. As informações do diretório, exceto sua religião, podem ser divulgadas para pessoas 
que perguntam por você pelo nome. Sua religião pode ser dada a um membro do clero, como 
um padre ou rabino, mesmo que eles não perguntem por você pelo nome. Isso é para que sua 
família, amigos e clérigos possam visitá-lo nas instalações da instituição e saber como você está 
indo. 

x Indivíduos envolvidos em seus cuidados ou pagamento por seus cuidados.  A menos que 
você se oponha, podemos divulgar suas informações de saúde a um amigo ou familiar que 
esteja envolvido em seus cuidados. Também podemos fornecer informações a alguém que ajuda 
a pagar por seus cuidados. Além disso, podemos divulgar informações de saúde sobre você a 
uma entidade que auxilia com resgastes em caso de desastre, para que sua família possa ser 
notificada sobre sua condição, status e localização. 

x Conforme exigido por lei. Divulgaremos informações de saúde sobre você quando exigido por 
lei federal, estadual ou local. 

x Para evitar uma ameaça séria à saúde ou segurança. Podemos usar e divulgar informações 
de saúde sobre você para evitar uma ameaça séria à sua saúde e segurança ou à saúde e 
segurança do público ou de outra pessoa. Faríamos isso apenas para ajudar a prevenir a 
ameaça. 

x Doação de órgãos e tecidos. Se você for um doador de órgãos, podemos divulgar informações 
de saúde para organizações que lidam com a obtenção de órgãos para facilitar a doação e o 
transplante. 

x Militares e veteranos. Se você for um membro das forças armadas, podemos divulgar suas 
informações de saúde conforme exigido pelas autoridades militares. Também podemos divulgar 
informações de saúde sobre militares estrangeiros à autoridade militar estrangeira apropriada.  

x Pesquisa. Sob certas circunstâncias, podemos usar e divulgar informações de saúde sobre você 
para fins de pesquisa. Por exemplo, um projeto de pesquisa pode envolver a comparação da 
saúde e recuperação de todos os residentes que receberam um medicamento com aqueles que 
receberam outro, para a mesma condição. Todos os projetos de pesquisa, entretanto, estão 
sujeitos a um processo especial de aprovação. Este processo avalia uma proposta de projeto de 
pesquisa e seu uso de informações de saúde, tentando equilibrar as necessidades de pesquisa 
com a necessidade dos residentes de privacidade de suas informações de saúde. Antes de 
usarmos ou divulgarmos informações de saúde para pesquisa, o projeto terá sido aprovado por 
meio deste processo de aprovação de pesquisa. Podemos, no entanto, divulgar informações de 
saúde sobre você para pessoas que estão se preparando para conduzir um projeto de pesquisa, 
desde que as informações de saúde que analisam não saiam de um estabelecimento.  



x Compensação de trabalhadores. Podemos divulgar informações de saúde sobre você para 
compensação de trabalhadores ou programas semelhantes. Esses programas oferecem 
benefícios para lesões ou doenças relacionadas ao trabalho.  

x Relatórios de leis federais e estaduais podem exigir ou permitir que a instituição divulgue certas 
informações de saúde relacionadas ao seguinte: 

o Riscos para a saúde pública. Podemos divulgar informações de saúde sobre você para 
fins de saúde pública, incluindo: 
¾ Prevenção ou controle de doenças, lesões ou deficiências 
¾ Notificação de nascimentos e mortes; 
¾ Reportar abuso ou negligência infantil;  
¾ Reportar reações a medicamentos ou problemas com produtos;  
¾ Notificar as pessoas sobre recalls de produtos; 
¾ Notificar uma pessoa que pode ter sido exposta a uma doença ou pode estar em 

risco de contrair ou disseminar uma doença; 
¾ Notificar a autoridade governamental apropriada se acreditarmos que um residente 

foi vítima de abuso, negligência ou violência doméstica. Só faremos essa divulgação 
se você concordar ou quando exigido ou autorizado por lei.  

o Atividades de supervisão de saúde. Podemos divulgar informações de saúde a uma 
agência de supervisão de saúde para atividades autorizadas por lei. Essas atividades de 
supervisão podem incluir auditorias, investigações, inspeções e licenciamento. Essas 
atividades são necessárias para que o governo monitore o sistema de saúde, os 
programas governamentais e o cumprimento das leis de direitos civis.  

o Processos Judiciais e Administrativos: Se você estiver envolvido em uma ação judicial 
ou disputa, podemos divulgar suas informações de saúde em resposta a um tribunal ou 
ordem administrativa. Também podemos divulgar informações de saúde sobre você em 
resposta a uma intimação, solicitação de descoberta ou outro processo legal por outra 
pessoa envolvida na disputa, mas apenas se esforços foram feitos para informá-lo sobre 
a solicitação ou para obter uma ordem protegendo as informações Requeridos.  

o Relatando Abuso, Negligência ou Violência Doméstica: Notificar a agência 
governamental apropriada se acreditarmos que um residente foi vítima de abuso, 
negligência ou violência doméstica. 

x Aplicação da lei. Podemos divulgar informações de saúde quando solicitadas por um oficial da 
lei: 
x Em resposta a uma ordem judicial, intimação, mandado, intimação ou processo semelhante;  
x Para identificar ou localizar um suspeito, fugitivo, testemunha material ou pessoa 

desaparecida; 
x Sobre você, vítima de um crime se, em certas circunstâncias limitadas, não conseguirmos 

obter o seu acordo; 
x Sobre uma morte que acreditamos ser o resultado de conduta criminosa; 

x Sobre a conduta criminosa na instituição ; e 
x Em circunstâncias de emergência para denunciar um crime; a localização do crime ou das 

vítimas; ou a identidade, descrição ou localização da pessoa que cometeu o crime.  
x Médicos legistas e agentes funerários. Podemos divulgar informações médicas a um ou 

medico legista. Isso pode ser necessário para identificar uma pessoa falecida ou determinar a 
causa da morte. Também podemos divulgar informações médicas aos agentes funerários 
conforme necessário para o desempenho de suas funções. 

x Atividades de Segurança e Inteligência Nacional. Podemos divulgar suas informações de 
saúde a funcionários federais autorizados para  servico de inteligência, contra-espionagem e 
outras atividades de segurança nacional autorizadas por lei. 



x Instituição correcional: Caso você seja um presidiário de uma instituição correcional, podemos 
divulgar à instituição ou a seus agentes as informações de saúde necessárias para sua saúde e 
a saúde e segurança de outras pessoas. 
 
 

OUTROS USOS DAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE 

Outros usos e divulgações de informações de saúde não cobertos por este Aviso ou pelas leis que se 
aplicam a nós serão feitos somente com sua permissão por escrito. Se você nos fornecer permissão para 
usar ou divulgar informações de saúde sobre você, pode revogar essa permissão, por escrito, a qualquer 
momento. Se você revogar sua permissão, não usaremos mais ou divulgaremos informações de saúde 
sobre você pelos motivos cobertos por sua autorização por escrito. Você entende que não podemos 
retirar quaisquer divulgações que já fizemos com sua permissão, e que somos obrigados a manter 
nossos registros dos cuidados que prestamos a você. 

SEUS DIREITOS COM RELAÇÃO ÀS SUAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE  

Embora seu registro de saúde seja propriedade do Estabelecimento, as informações pertencem a você. 
Você tem os seguintes direitos em relação às suas informações de saúde:  

x Direito de inspecionar e copiar. Com algumas exceções, você tem o direito de revisar e copiar 
suas informações de saúde. 

Você deve enviar sua solicitação por escrito ao departamento de registros médicos. Podemos 
cobrar uma taxa pelos custos de cópia, envio pelo correio ou outros suprimentos associados à 
sua solicitação. 

x Direito de alterar. Se você acha que as informações de saúde em seu registro estão incorretas 
ou incompletas, você pode nos pedir para corrigir as informações. Você tem esse direito 
enquanto as informações forem mantidas por ou para a Instituição. 

Você deve enviar sua solicitação por escrito ao Departamento de Registros Médicos. Além disso, 
você deve fornecer um motivo para sua solicitação. 

Podemos negar o seu pedido de alteração se não for por escrito ou se não incluir um motivo 
para apoiar o pedido. Além disso, podemos negar sua solicitação se você nos pedir para corrigir 
informações que: 

x Não foi criado por nós, a menos que a pessoa ou entidade que criou as informações não 
esteja mais disponível para fazer a alteração; 

x Não faz parte das informações de saúde mantidas por ou para o Estabelecimento; ou 
x É preciso e completo. 

x Direito a uma contabilidade de divulgações. Você tem o direito de solicitar uma 
"contabilização das divulgações". Esta é uma lista de certas divulgações que fizemos de suas 
informações de saúde, exceto aquelas feitas para fins como tratamento, pagamento ou 
administracao de cuidados de saúde. 

Você deve enviar sua solicitação por escrito ao Departamento de Registros Médicos. O seu 
pedido deve indicar um período de tempo que não pode ser superior a seis anos a partir da data 
de envio do pedido e não pode incluir datas anteriores a 14 de abril de 2003. O seu pedido deve 
indicar em que formato deseja a lista (por exemplo, em papel ou eletronicamente). A primeira 
lista que você solicitar dentro de um período de 12 meses será gratuita. Para listas adicionais, 
podemos cobrar de você os custos de fornecimento da lista. Iremos notificá-lo dos custos 



envolvidos e você pode optar por retirar ou modificar sua solicitação naquele momento, antes 
que quaisquer custos sejam incorridos. 

x Direito de solicitar restrições. Você tem o direito de solicitar uma restrição ou limitação nas 
informações de saúde que usamos ou divulgamos sobre você. Por exemplo, você pode solicitar 
que limitemos as informações de saúde que divulgamos a alguém que esteja envolvido em seus 
cuidados ou no pagamento por eles. Você pode solicitar que não usemos ou revelemos 
informações sobre uma cirurgia que você fez a um familiar ou amigo.  

Não somos obrigados a concordar com sua solicitação. Se concordarmos, atenderemos sua 
solicitação, a menos que as informações sejam necessárias para fornecer a você tratamento de 
emergência. 

Você deve enviar sua solicitação por escrito ao Departamento de Registros Médicos. Em sua 
solicitação, você deve nos informar (1) quais informações deseja limitar; (2) se você deseja 
limitar nosso uso, divulgação ou ambos; e (3) a quem você deseja que os limites se apliquem, 
por exemplo, divulgações ao seu cônjuge. 

x Direito de solicitar comunicações alternativas. Você tem o direito de solicitar que nos 
comuniquemos com você sobre questões médicas de maneira confidencial ou em um local 
específico. Por exemplo, você pode solicitar que entremos em contato com você apenas por 
correio para uma caixa postal. 

Você deve enviar sua solicitação por escrito ao Departamento de Registros Médicos. Não iremos 
perguntar-lhe o motivo do seu pedido. Sua solicitação deve especificar como ou onde você 
deseja ser contatado. Aceitaremos todos os pedidos razoáveis.  

x Direito a uma cópia impressa deste aviso. Você tem direito a uma cópia impressa deste Aviso 
de Práticas de Privacidade, mesmo que tenha concordado em receber o Aviso eletronicamente. 
Você pode nos solicitar uma cópia deste Aviso a qualquer momento. 

x Você pode obter uma cópia deste Aviso em nosso site, www.ihimv.org. 

Para obter uma cópia impressa deste Aviso, entre em contato com o Departamento de Registros 
Médicos 508-939-9358 ramal 127 

ALTERAÇÕES A ESTE AVISO 

Reservamo-nos o direito de alterar este aviso. Nós nos reservamos o direito de tornar o Aviso 
revisado ou alterado válido para as informações de saúde que já temos sobre você, bem como 
quaisquer informações que recebermos no futuro. Publicaremos uma cópia do Aviso atual na 
Instituição e no site. O Aviso especificará a data efetiva na primeira página, no canto superior 
direito. Além disso, se alterações materiais forem feitas a este Aviso, o Aviso conterá uma data 
efetiva para as revisões e cópias podem ser obtidas entrando em contato com o administrador 
da Instituição  . 

RECLAMAÇÕES 

Se você acredita que seus direitos de privacidade foram violados, você pode registrar uma 
reclamação junto ao Estabelecimento ou ao Secretário do Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos. Para registrar uma reclamação junto à Instituição, entre em contato com o 
Departamento de Registros Médicos. Todas as reclamações devem ser apresentadas por 
escrito. Você não será penalizado por apresentar uma queixa.  
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RECONHECIMENTO DE RECEBIMENTO DE AVISO DE PRÁTICAS DE PRIVACIDADE 
 

Nome do paciente: ______________________________ Número do prontuário ____________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________________ 

Recebi uma cópia do Aviso de Práticas de Privacidade da Island Health Care ("Aviso"), que descreve como 
minhas informações de saúde são usadas e compartilhadas. Eu entendo que a Island Health Care tem o 
direito de alterar este Aviso a qualquer momento. Posso obter uma cópia atualizada entrando em contato 
com o agente de privacidade do Island Health Care ou visitando o site da Island Health Care em 
www.ihimv.org. 

Minha assinatura abaixo confirma que recebi uma cópia do Aviso de Práticas de Privacidade: 

_____________________________________________ _____________________________ 

Assinatura do Paciente ou Representante Pessoal                                               Data 

______________________________________________________ 

Nome impresso 

______________________________________________________ 

Título do representante pessoal (por exemplo, tutor, executor de bens, procurador dos cuidados de saúde) 

 

Apenas para uso na Island Health Care: Preencha esta seção se você não conseguir obter uma 
assinatura. 

1. Se o paciente ou representante pessoal não puder ou não quiser assinar este Reconhecimento, ou se 
o Reconhecimento não for assinado por qualquer outro motivo, indique o motivo:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Descreva as etapas realizadas para obter a assinatura do paciente (ou representante pessoal) no 
Reconhecimento: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Completado por: 

___________________________________________             ____________________________ 

Assinatura do Representante de Saúde da Island Health Care                      Data 

___________________________________________ 

Nome impresso 

Arquivo nos registros do escritório comercial do paciente  

 



 
Island Health Care 

Atendimento Medico Centrado no Paciente (PCMH) 
Acordo Paciente / Equipe de Assistência 

Atendimento Medico centrado no paciente é uma nova maneira de prestar assistência com o 
objetivo de prevenir doenças e mantê-lo saudável. No Atendimento Centrado no Paciente, você 
recebe atendimento planejado apenas para você, com um provedor líder e uma equipe de 
atendimento. Sua equipe acompanhará de perto seu progresso, incluirá você em todas as decisões 
sobre seus cuidados e coordenará os cuidados que você receberá de todos os seus provedores 
 
SUA EQUIPE DE CUIDADOS: __________________      _______________________  
                                                      Treinador de Saúde                 Provedor  
Sua equipe de saúde irá:  
 
• Fornecer cuidados primarios de qualidade baseados em evidencias precisas , educação e suporte 
de autogestão   
• Explicar medicamentos, tratamentos, doenças e resultados de testes para que você possa 
entendê-los  
• Ouvir e incentivar você a fazer perguntas e compartilhar seus sentimentos para nos ajudar a tomar 
boas decisões sobre seus cuidados.  
• Analise todas as suas necessidades, incluindo saúde comportamental, conecta-lo a outros 
especialistas e recursos confiáveis e coordenar esses cuidados  
• Fornecer acesso 24/7 ao aconselhamento clínico  
• Mantenha todas as suas informações pessoais de saúde seguras e privadas  
 • Proporcionar acesso igual a todos os pacientes, independentemente do status do seguro ou do 
nível de renda  
• Ajudá-lo a obter cobertura de seguro de saúde  
• Facilitar a transferência de registros médicos de/para outros provedores  
 
Pedimos que você:  
• Cuide da sua própria saúde  
• Faça perguntas, compartilhe seus sentimentos, faça parte de seus cuidados  
• Nos Ligue primeiro para todos os problemas de saúde, a menos que seja uma emergência médica  
• Seja honesto e completo ao compartilhar seu histórico médico, cuidados obtidos com outros 
profissionais, sintomas, medicamentos atuais, incluindo vitaminas e medicamentos sem receita 
médica, e quaisquer mudanças na sua saúde  
• Esteja disposto a tomar decisões saudáveis para promover o bem-estar e prevenir doenças  
• Trabalhe com sua equipe de cuidados para ajudar a desenvolver e seguir seu plano de cuidados  
• Informe o seu médico se você não puder tomar medicamentos ou segu ir adiante com seu plano 
de cuidados  
• Mantenha as consultas agendadas  
• Fornecer feedback sobre como podemos melhor atendê-lo  
• Use o portal do paciente FollowMyHealth para acessar seu prontuário e se comunicar com a 
equipe 
 
___________________________________________________________________        
 
Nome do paciente (impressão)                            Data de nascimento MM/DD/XXXX 
 
_________________________________ 
Assinatura do paciente  



 

 
Registro do Paciente 

As informações em seu prontuário médico são 
confidenciais e estão protegidas  pelas  Leis 
Gerais de Massachusetts, cap. 111, Seção 70. 
Seu consentimento por escrito será necessário 
para a divulgação de informações, exceto no caso 
de uma ordem judicial.  

 

Suas respostas às perguntas a seguir nos ajudarão a acessar rápida e confidencialmente informações importantes

 

  Essas informações são apenas para fins demográficos, sem identificadores pessoais e não afetam seus cuidados. 
1) Qual é a sua renda anual? 
 
       $ ________________ 

□ Sem renda 
1a.) Quantas pessoas 
(incluindo você) sua renda 
sustenta? 
       # ___________________ 
 
2.) Status militar 
□ Veterano 
□ Não é veteran 
□ Outro_____________ 

3) Seguro 
3a) Segurador (Primário): 
       _______________________________ 
       Assinante: 
       _______________________________ 
       Número de Identidade do assinante: 
       _______________________________ 
 
3b) Segurador (Secondário): 
       _______________________________ 
       Assinante: 
       _______________________________ 
       Número de Identidade do assinante: 
       _______________________________ 

4.) Grupo (s) Racial (s) (marque 
todas as opções aplicáveis) 
□ Afro-Americano / Preto 
□ Asiático 
□ Brasileiro/Afro-americano/ Preto 
□ Brasileiro / Branco 
□ Caucasiano / Branco 
□ Nativo americano / nativo do Alasca / Inuit 
□ Island Ilhas do Pacífico 
□ Outro    

5.) Etnia 
□ Hispânico / Latino / Latina 
□ Não hispânico / latino / latino 

□ Brasileiro/Não Hispanico 

6.) Status da Habitação 
□ Aluguel 
□ Habitação pública? 
□ O aluguel é baseado na renda? 
□ Casa própria 
□ Vivendo em moradias de transição 

□ Abrigo para sem--teto ou sem--teto 

7.) Qual é o seu sexo? 

□ Feminino 

□ Masculino 

□ Que Gênero que procura ou não 
exclusivamente masculino ou 
feminine 

 
8.) Qual foi o seu sexo atribuído ao 
nascimento? 
□ Feminino 
□ Masculino 

9.) Você se considera como: 
□ Lésbicas, gays ou  

      homossexual 
□ Reto ou heterossexual 
□ Bissexual 
□ Algo mais 
□ Não sei 

10.) Você se identifica como 
transexual ou transexual? 
□ Não 
□ Sim - homem para mulher 
□ Sim - mulher para homem 
□ Não conhece homem 

11.) Fonte de referência (como você ficou 
sabendo sobre nós?) 
□ Auto 
□ Amigo ou membro da família 
□ Provedor de Saúde 
□ Pronto--Socorro 
□ Anúncio / Internet / Mídia 
□ Trabalhador social 
□ Escola 
□ Outro     

12.) Estado civil 
□ Casado/a 
□ Parceiro/a  
□ Solteiro/a 
□ Divorciado/a 
□ Outro  _ 

 

13.) Idioma preferido (escolha 1) 
□ Inglês 
□ Español 
□ Portugues 
□ Outros _________________ 

14.) Trabalhador, rural temporário 
ou/de curtc duração? 
□ Sim 
□ Não  

        
          
 
Vire por favor 
 

Nome Legal (Imprensa)   Último                       Primeiro                         Nome do Meio (Inicial)                             Nome usado (se diferente):  

Sexo legal (marque uma) * ( ) Feminino ( ) Masculino 

*Embora o Island Health Care (IHC) reconheça vários gêneros / sexos, muitas companhias de seguros e entidades legais infelizmente 
não o fazem. Esteja ciente de que o nome e o sexo que você listou no seu seguro devem ser usados em documentos referentes a 
seguros, cobrança e correspondência. Se o seu nome preferido e a referência de gênero forem 
diferentes, informe-nos no espaço à direita. Preferido (se diferente):  

Preferido (se diferente):  

Data de  Nascimento Mês /Dia /Ano   Seguro Social # 

Telefone residencial 

(       ) ________-____________ 

□ OK para deixar uma mensagem de voz 

Celular 

(       ) ________-____________ 

□ OK para deixar uma mensagem de voz 
 

Telefone de Trabalho 

(       ) ________-____________ 

□ OK para deixar uma mensagem de voz 
 

Melhor número para entrar 
em contato com você: 

□ Home      □ Cell      □ Work 

Endereço (P.O. Box Se você tiver um) 
 

Cidade Estado ZIP 

Endereço de e-mail: 

Profissão                                             Nome do empregador / escola                              Você está coberto pelo seguro da escola ou do empregador?           
                                                                                                                                                                                                              □ Sim       □ não 
Nome do contato de emergência 
 

                                    Número de telefone                                                                Relação com você 
 

Se você tem menos de 18 anos, o Departamento de Saúde Pública exige que você forneça informações de contato dos pais/responsáveis. 
Nome dos pais / responsável     Número de telefone Relação com você 
 

Você precisa de 
um intérprete para 

sua consulta? 

Sim ___ não ___ 

Medical Record # 
(For office use 

only) V. 4_9_2021 



 
Island Health Care -- Consentimento para tratamento 

 
Nome do Paciente:  Data de Nascimento:  Hora:  (A.M./P.M.) 

Imprensa Mês /Dia /Ano 
Por meio deste, dou meu consentimento e autorizo a Island Health Care a tratar qualquer condição médica, desde 
que o prestador de cuidados tenha me explicado minha condição, os procedimentos de tratamento e métodos 
alternativos de tratamento de minha condição. O prestador de cuidados discutiu comigo os riscos previsíveis do 
tratamento acima indicado e que podem haver resultados indesejáveis. 

 
Autorizo o prestador de cuidados a realizar qualquer tratamento adicional ou diferente, que se julgue necessário, 
durante o tratamento, caso seja descoberta uma condição que não era conhecida anteriormente. 

 
Entendo que a Island Health Care opera uma prática de médicos de familia que integra serviços de saúde 
comportamental, o que significa que a equipe de saúde comportamental faz parte da minha equipe e experiência 
médica e que ser vista por um provedor de saúde comportamental através de médicos de familia pode resultar em 
cobranças adicionais ao meu seguro médico. Isso também pode resultar em pagamento adicional da franquia. 
Reconheço que em casos de cobertura insuficiente, serei responsável pelo saldo remanescente. 

 
Li cuidadosamente e compreendi completamente este Termo de Consentimento e todas as minhas perguntas foram 
respondidas adequadamente. 

 
Contrato de Tratamento, Pagamento e Dados 
x Autorizo exames e tratamentos para esta e todas as visitas médicas seguintes. 
x Entendo que sou pessoalmente responsável por todas as cobranças e franquias. A assistência financeira está 

disponível para aqueles que se qualificam. 
x Sou pessoalmente responsável por fornecer informações precisas e atuais sobre seguros. 
x Autorizo uma fotocópia desta declaração para servir como original e o uso desta assinatura em todos os envios 

de seguros. 
x Autorizo a divulgação de todas as informações necessárias para garantir o pagamento dos benefícios. 
x Entendo que o Island Health Care pode usar dados desenvolvidos para e / ou fornecidos pelos clientes para 

determinar características gerais das comunidades que atende e que nenhuma dessas informações identificará 
de maneira alguma clientes individuais. 

x Posso solicitar uma cópia do processo de Resolução de queixas e direitos dos pacientes da IHC. 
 
Certifico que as informações acima são verdadeiras e corretas. Recebi uma cópia do Aviso de práticas de privacidade 
da IHC (HIPAA) e dos direitos e responsabilidades dos pacientes. 

 

Assinatura do paciente:    Data:    
Mês /Dia /Ano 

Informações gerais: O consentimento informado será obtido de todos os pacientes que acessam serviços 
médicos, de saúde comportamental e / ou serviços / atividades de pesquisa. O consentimento informado não é 
apenas um documento assinado. É um processo contínuo que considera as necessidades e preferências do 
paciente, em conformidade com as leis e regulamentos e entendimento do paciente. Direitos do Paciente / 
Resolução de Queixas. 

 
O paciente e/ou a família, conforme apropriado, recebem informações sobre: 

• a condição do paciente;; 
• Tratamentos, procedimentos ou atividades de pesquisa propostas;; 
• Potenciais benefícios e desvantagens dos tratamentos ou procedimentos propostos;; 
• problemas relacionados à recuperação;; 
• Tratamento (s) ou procedimento (s) alternativo (s);; 
• O médico ou outro profissional responsável principalmente pelo atendimento do paciente;; 
• Outros que autorizam ou realizam procedimentos ou tratamentos;; e 
• Quaisquer relações comerciais entre indivíduos que tratam o paciente ou entre a organização e qualquer outra 

unidade de saúde. 



DATA DE HOJE:__________________ 

NOME: ___________________________________________ DATA DE NASCIMENTO NAME:  

ISLAND HEALTH CARE 
FORMULÁRIO DE ANTECEDENTES MÉDICOS 

 

 Você é alérgico ao látex ou borracha? ڧ Sim ڧ Não 

ALERGIAS A  MEDICAMENTOS: ڧ Nenhum ڧ Sim, por favor liste ______________________________ 

                                                                   ____________________________________________________ 

 

 

LISTA DE MEDICAMENTO ATUAL 

Por favor, liste todos os medicamentos tomados, incluindo "Medicamentos de prateleira" suplementos. 

Se nenhum, marque aqui  Ƒ 

MEDICAÇÃO      DOSAGEM   COMENTÁRIOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Você tem ou você já foi tratado por qualquer um dos seguintes problemas de saúde? (marque a caixa de seleção)  

 

 desordem de apreensão ڧ           Pressão Alta ڧ                 Dores de cabeça ڧ                     Cancer * ڧ            Anemia ڧ

                                                                                                                                                          

 AVC ڧ            doença renal ڧ       dor no Peito / Anginaڧ                               aziaڧ              Artrite ڧ

 

 doença de tiróide ڧ     Doença no fígadoڧ                   Sopro cardíaco ڧ                  Depressão ڧ                Asma ڧ

 

      doença do sangue ڧ              Tuberculose ڧ                    doença mental ڧ        Hepatite A ou C ڧ          Diabetes ڧ

 

                    VIH / SIDA ڧ                  Úlceras ڧ                          Pneumonia ڧ                    Glaucoma ڧ       Bronquite ڧ

    alargamento da prostateڧ    colesterol elevado ڧ                  Gota ڧ

 visão danificada  ڧ                            doença intestinalڧ 

 

 ________________________________________________________________ Outros (lista) ڧ

  

 EU NÃO TENHO NEHUM DOS PROBLEMAS ACIMA ڧ
 

 

* Se você já teve câncer, que tipo? ______________________________________________ 

 

 

Para as mulheres: Existe a possibilidade de você está grávida? ڧ Sim ڧ Não 

                     Quando foi seu último período menstrual? _____________________ 

  pós-menopausa ou histerectomia ڧ                     

Você tem atualmente algum dos seguintes sintomas? 

 

https://www.letras.com/mc-beyonce/nao-quero-mais/


 

Hábitos de saúde e a segurança pessoal 

Exercício: ڧ Sedentário (nenhum exercício) 

Geral ƑIHEUH Ƒ�Perca de peso Ƒ�mal-estar Ƒ� Sonolência diurna 
excessiva 

Olho Ƒ� perda de visão Ƒ� visão dupla Ƒ� flutuadores 

 

Ƒ� flashes de luz 

Ouvidos, nariz, 
boca, garganta 

Ƒڧ� perda auditiva 

/dor de ouvido 
Ƒ�ronco  Ƒ�dor de garganta Ƒ� sinus / face 

congestionamento 

Coração Ƒ� dor no peito / 

disconforto 
Ƒ� palpitações  Ƒ�desmaio Ƒ� falta de ar durante 

esforço 

Pulmões Ƒ�tosse Ƒ�dor ao respirar Ƒ� chiado Ƒ�falta de ar 

Estômago / 
intestinos 

Ƒ�Azia Ƒ�Ressecamento Ƒ�Giarreia Ƒ� dificuldade para 

engolir 

Genital / Rim Ƒ�sangue na urina Ƒ� micção 
freqüente 

Ƒ� dor ao urinar Ƒ�problemas 
feminino/masculino 

Músculos / 
Juntas 

Ƒ�dor nas juntas/ 
inchaço 

Ƒ�dor muscular Ƒ�dor nas costas  

Pele Ƒ� erupções 

cutâneas 
Ƒ� coceira nos 

ouvidos 
Ƒ� ferida que não 
cicatriza 

Ƒ� mudança na 
verruga 

Neurológica Ƒ�WRQWXUDV Ƒ�fraqueza Ƒ� dor de cabeça Ƒ� perda de memória 

Psiquiátrico Ƒ�Geprimido Ƒ�Dnsiedade / 
pânico 

Ƒ� foco / problm 

memória 
Ƒ� irritabilidade 

Hormônios Ƒ� intolerância ao 

calor 
Ƒ� intolerância ao 

frio 
Ƒ� mal humor Ƒ� sede 

Sangue / linfa Ƒ� hematomas fácil Ƒ� glândulas 

inchadas 
Ƒ� sangramento Ƒ�braços / pernas 

inchados 

 

Alérgicas Ƒ�alergias de 
primavera 

Ƒ�alergias de  
outono 

Ƒ� alergias de verão Ƒ� alergias de inverno 

 

Outros (lista) 

 

    

 



              Ƒڧ� exercício leve (ou seja, subir escadas, caminhar 3 blocos, golfe) 

 exercício vigoroso ocasional (ou seja, o trabalho ou lazer, a menos de 4x / semana por 30 min.) ڧ              

 exercício vigoroso regular (isto é, o trabalho ou lazer, 4x / semana por 30 min.) ڧ                  

 

Dieta: Você está fazendo dieta? ڧ Sim ڧ Não 

                                          Se sim, você está em dieta médica prescrito pelo médico? ڧ Sim ڧ Não 

        Número de refeições que você come em um dia comum:_______________ 

          Nível de ingestão de sal: ڧ Alta ڧ Médio ڧ Baixo 

        Nível de ingestão de gordura: ڧ Alta ڧ Médio ڧ Baixo 

        Nível de ingestão de frutas e vegetais: ڧ Alta ڧ Médio ڧ Baixo 

Você está sexualmente ativo? ڧ Sim ڧ Não 

Qualquer desconforto com a relação sexual? 

Doença relacionada com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), tais como a SIDA se tornou um importante 

problema de saúde pública. Fatores de risco para esta doença incluem uso de drogas intravenosas e as relações 

sexuais desprotegidas Gostaria de falar com você sobre o seu provedor de risco para esta doença? ڧ Sim ڧ Não 

Você vive sozinho? ڧ Sim ڧ Não 

Você tem perda  de visão ou audição? ڧ Sim ڧ Não 

Você tem diretivas antecipadas, RX�WHVWDPHQWR"�Ƒ�6LP�Ƒ�1mR 

Gostaria de LQIRUPDo}HV�VREUH�D�HODERUDomR�GHVVHV�GRFXPHQWRV"�Ƒ�6LP�Ƒ�1mR 

O abuso físico ou mental também se tornaram um grande problema de saúde pública no país. Isso muitas vezes toma 

a forma de comportamento verbal ameaçadora ou abuso físico ou sexual real. Gostaria de discutir este assunto com o 

seu  prestador? ڧ Sim ڧ Não 

 

 

 

Cafeína: ڧ Nenhum ڧ Coffee ڧ Tea ڧ Coke 

                             Nº de copos/ latas por dia 

 



Álcool: Você bebe álcool? ڧ Sim. Que tipo?_______________________________________ Ƒ�Não 

             Quantas bebidas por semana?____ 

                Você está preocupado com a quantidade que você está bebendo? ڧ Sim ڧ Não 

             Você já pensou em parar? ڧ Sim ڧ Não 

             Você já experimentou apagões? ڧ Sim ڧ Não 

            Você está propenso a beber “compulsão pela bebida”? ڧ Sim ڧ Não 

                Você dirige depois de beber? ڧ Sim ڧ Não 

 

Tabaco: Você usa o tabaco? Ƒ�Sim     Ƒ�Cigarros ___ pks/dia   Ƒ�Mascar ___ #dia     Ƒ�cachimbo ___ #dia       

                                                    Ƒ�charutos ___ #dia   Número de anos: ____ 

                                                    

                                                    Ƒ Não      Parou de fumar a quantos anos?  ____ 

                Drogas: Atualmente, você usa drogas recreativas ou de rua? ڧ Sim ڧ Não 

             Você já deu a si mesmo drogas de rua com uma agulha? ڧ Sim ڧ Não 

 

Doenças da Infância: ڧ Sarampo ڧ Caxumba Rubéola ڧ ڧ Varicela ڧ Febre reumática ڧ Pólio 

 

 

 

Educação: Último ano do ensino:_______________________ 

 

História de Saúde da Família: Você foi adotado? ڧ Sim ڧ Não 

 

Por favor, note as idades e importante problema de saúde qualquer um desses parentes próximos foram 
diagnosticados com: 

 

 Idade Problema significativo de 
Saúde 

  Idade  Problema significativo de 
Saúde 



Pai  

   

   Crianças  Ƒ�0 

Ƒ�) 

 

Mãe 

 

   Ƒ�0 

Ƒ�) 

 

Irmãos Ƒ�0���������
Ƒ�) 

  Ƒ�0����������
Ƒ�) 

 

 Ƒ�0 

Ƒ�) 

  Ƒ�0 

Ƒ�) 

 

 Ƒ�0 

Ƒ�) 

 Avó Materno   

 Ƒ�0 

Ƒ�) 

 avô Materno 

 

  

 Ƒ�0 

Ƒ�) 

 Avó Materno   

 Ƒ�0 

Ƒ�) 

 avô Materno 

 

  

 

 

Como podemos te ajudar hoje? 
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AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAR E / OU DIVULGAR INFORMAÇÕES DE SAÚDE 
245 VINEYARD HAVEN ROAD. EDGARTOWN, MA. 02539 

TEL: 508-939-9358, FAX: 508-939-8644 
 

Nome do paciente: _____________________________Data de nascimento: _____/_____/_____ MRN # ____________ 
                                      Mês /Dia /Ano 
Endereço: ________________________________________________________________________________________ 

Nome da estabeleamentoy (obtido de): _________________________________________________________________ 

Fax: _______________________________________  Telefone: ____________________________________________ 

 
Autorizo a divulgação das seguintes informações, se presentes no meu registro:  
 
1. Tipo de informação: O tipo de informação a ser usado ou divulgado é o seguinte (marque o (s) círculo (s) apropriado (s) e 
inclua outras informações onde indicado): 

○ O registro médico inteiro (todas as informações) 

○ Notas de visita à clínica / Plano de Assistência  

○ Notas das consultas medicas 

○ Relatórios de diagnóstico (laboratório, raio-x etc.) 

 

○ Registros hospitalares (resumo da alta, registros de  

emergência, etc.)  

○ Registros de medicamentos e tratamentos ○ Outros: 

(descreva o mais com detalhes possível) 

____________________________
Leia com muita atenção: Confira abaixo para dar permissão para divulgar essas informações, se presentes em seu 
registro: 

○     Informações sobre HIV / AIDS (é necessária autorização do paciente para cada solicitação de liberação)  
○     Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)  
○     Registros de abuso de álcool e drogas protegidos pelas regras federais de confidencialidade 42 CFR parte 2.  
       (Regras federais proibir proibem qualquer divulgação adicional dessas informações, a menos que a divulgação  
       adicional seja expressamente permitida por consentimento por escrito da pessoa a quem pertence ou conforme  
       permitido pelo 42 CFR parte 2). Esteo consentimento pode ser revogado mediante solicitação por escrito.  
○     Detalhes do diagnóstico e / ou tratamento em saúde mental fornecidos por um psiquiatra da Clínica de Saúde  
       Mental Especialista em Enfermagem ou Clínico em Saúde Mental Licenciado. (Entendo que minha permissão  
        pode não ser necessário para liberar meus registros de saúde mental para fins de pagamento) 
○     Comunicações confidenciais com um assistente social licenciado  
○     Detalhes do aconselhamento das vítimas de violência doméstica  
○     Detalhes do aconselhamento sobre agressão sexual  
○     Nenhuma das opções acima 

 
2. Destinatário da informação - As informações identificadas acima podem ser divulgadas ao (s) seguinte (s) indivíduo 
(s) ou organização (s) 
 

Nome: _________________________________ 

Instalação: ______________________________ 

Endereço: ______________________________               

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Telefone: __________________________________ 

Fax: ______________________________________ 
 

Ou via Endereço direto da Hiway em massa: 

__________________________________________

 
 
 
 
 
 

Continua na página 2 
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Nome do paciente: ________________________________Data de nascimento: ____/____/____ 
 

AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAR E / OU DIVULGAR INFORMAÇÕES DE SAÚDE 
 

3. Finalidade de uso / divulgação - Essas informações descritas na página anterior serão usadas para os seguintes fins:  
○ Meus registros pessoais 
○ Compartilhamento com familiares e amigos  
   (nomeado na frente) 
○ Auto-encaminha mento 
○ Finalidades legais 
○ Mudanco de provedor de cuidados primários 
* Qual é o motivo da mudança? 
__________________________________ 

 
○ Continuidade do Cuidado (Compartilhando com outros  
    profissionais de saúde) 
    prestadores de cuidados, conforme necessário) 
○ Outros (descreva): 
    (ex: alterações de seguro; disponibilidade de consultas;   
    mudança) 
____________________________________________

 
Declarações / assinaturas de autorização: 
 
4. Entendo que uma vez divulgadas as informações acima, elas poderão ser divulgadas novamente pelo destinatário e a   

Regra de Privacidade da HIPAA não será mais protegida pelo Island Health Care.  
5. Entendo que a organizacio não condicionará o fornecimento de tratamento ou pagamento ao fornecimento desta 

autorização. Meu tratamento, pagamento, inscrição em plano de saúde ou elegibilidade para benefícios não serão afetados 
se eu não assinar este formulário. 

6. Entendo que tenho o direito de revogar esta autorização a qualquer momento. Entendo que, se revogar esta autorização, 
devo fazê-lo por escrito e apresentar minha revogação por escrito a um funcionário licenciado da Instalação. Entendo que 
a revogação não se aplicará a informações que já foram liberadas em resposta a esta autorização.  

7. Entendo que minha revogação não se aplicará à minha companhia de seguros quando a lei conceder à minha seguradora o 
direito de contestar uma reivindicação de acordo com minha apólice.  

8. Esta autorização é válida para informações de saúde protegidas: 
       Uma divulgação única expira em 60 dias                  A divulgação contínua expira após a revogação por escrito.  

  Expira em 1 ano           Expira em 2 anos             Expira na data (especifique): _____________________  
                   Mês /Dia /Ano 

9. Como você gostaria de receber registros? 
      Papel (US $ 0,15 por página + postagem,  
       se necessário, enviado por correio)  

            CD (US $ 7,00 por taxa fixa)  
            Fax (US $ 0,15 por página) 

 
Transferência eletrônica gratuita via “Mass Hiway Direct 
Messaging” (disponível apenas para destinatários com 
acesso direto ativo Endereço. Confirme com o 
destinatário antes de selecionar esta opção) 

10. Li e compreendi cuidadosamente o exposto acima, tive menhes perguntas respondidas perguntas para minha 
satisfação e autorizo aqui expressa e voluntariamente a divulgação das informações acima sobre / para registros 
médicos da minha condição ao destinatário. 

 
______________________________________________________    ____________________ 
Assinatura da Data Efetiva do Paciente ou do Representante Pessoal                                   Data efetiva  Mês /Dia /Ano 
 
_____________________________________________________ 
Nome em letro de forma 
 
______________________________________________________ 
Título do representante pessoal (por exemplo, responsável, executor imobiliário, procuração de assistência médica)  
 
* Se outra pessoa alien do paciente assienar, esse documento em comprovante de autorizaçã legal dire se apresentado 
no momento da solicitação. 
 

Apenas para uso interno 
Data da solicitação de recebimento: ___/____/___Recebido por: ○ E -mail ○ e-mail ○ Entregue pessoalmente 

Data da liberação: _____________Informações divulgadas / revisadas por: _________________ 
Registros enviados por:           ○ Correio           ○ Fax          ○ Retira   do pessoalmente           ○ Mensagens diretas 

 Revogação 
Data de revogação: __________________  
Iniciais da Privacidade 
Oficial___________ 
 



 
 
 

Permissão para discutir verbalmente informações 
confidenciais de saúde 

 
 
 
Eu, _______________________________, dou minha permissão para 
você discutir minhas informações médicas com a (s) seguinte (s) pessoa 
(s): 
 

1. ___________________________________ 
 

2. ___________________________________ 
 

3. ___________________________________ 
 

4. ___________________________________ 
 

5. ___________________________________ 

  
 
Eu entendo que esta permissão é válida até que haja uma revogação por 
escrito. 
 
 
 
_________________________     ________________ 
       Assinatura  do Paciente                                              Data 
 
 



 
 
 

Permissão para deixar uma mensagem 
 
 
☐ Sim, você pode deixar uma mensagem na minha secretária eletrônica 
no (s) seguinte (s) número (s) de telefone: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
☐ Não, você não pode deixar mensagem no minha secretária eletrônica. 
 
 
 
 
_________________________     ________________ 
    Assinatura do Paciente                                                      Data 

 



1.  Data de hoje:  ____/____/_______

2.  Qual é a sua situação de moradia hoje?

� Não tenho onde morar (morando com 
terceiros, em um hotel, em um abrigo, 
vivendo ao relento na rua ou em uma 
praia, carro ou parque)

� Eu tenho moradia hoje, mas tenho medo 
de!perder minha moradia no futuro

� Eu tenho moradia
� Não sei ao certo

3. Pense sobre o lugar onde você mora. Você tem 

algum dos seguintes problemas?  
(Marque todas as opções pertinentes)
� Pragas como insetos, formigas ou ratos
� Mofo
� Tinta ou tubulações com chumbo
� Aquecimento inadequado
� Forno ou fogão não funcionam
� Detectores de fumaça inexistentes ou 

sem!funcionar
� Vazamentos de água
� Nenhuma das anteriores
� Não sei ao certo

4. Nos últimos 12 meses, você teve medo de sua 

comida acabar antes de receber dinheiro para 

comprar mais.

� Aconteceu frequentemente
� Às vezes
� Nunca aconteceu

5. Nos últimos 12 meses, o alimento que comprou 

ŠĈū�ēƭƑūƭ�Ě�ǄūČğ�ŠĈū�ƥĿŠĺî�ēĿŠĺĚĿƑū�ƙƭǶČĿĚŠƥĚ�
para comprar mais.

� Aconteceu frequentemente
� Às vezes
� Nunca aconteceu

6. Nos últimos 12 meses, a falta de transporte 

impediu você de comparecer a consultas 

médicas, a reuniões, ao trabalho ou de fazer as 

coisas necessárias para a vida diária?  

(Marque todas as opções pertinentes)
� Sim, isso me impediu de comparecer 

a consultas médicas ou de obter 
medicamentos

� Sim, isso me impediu de comparecer a 
outros compromissos (sem ser com o 
médico), encontros marcados, trabalho 
ou de fazer as coisas necessárias

� Não
� Não sei ao certo

7. Nos últimos 12 meses, alguma concessionária 

de energia elétrica, gás, óleo ou água ameaçou 

desligar os serviços na sua casa?

� Sim
� Não
� Já desligou
� Não sei ao certo

8.  Você quer ajuda para encontrar ou continuar 

no emprego ou trabalho?

� Sim, ajuda para encontrar trabalho
� Sim, ajuda para continuar no trabalho 
� Não preciso nem quero ajuda 
� Não sei ao certo

Brazilian Portuguese 06/19

Name (Nome)  ______________________________________________________

DOB (Data de nascimento)  __________________________________________

Medical Record #  ______________________________________________________

Instruções:  Responda todas as perguntas, 
quer em seu próprio nome ou de algum menor, 
para que sua equipe de atendimento tenha 
as informações mais completas para lhe dar 
assistência.

BRAZILIAN PORTUGUESE

Completed:
� In-person     � By mail
� By phone     � By Email 
� Other

STAFF ONLY



 
Data de aplicação:___________ 
Tabela de preço reduzido temporario:$_______ 
Plano de Saúde: Sim/Não 
Tipo de Seguro:___________ 
Date of Service:___________ 

     2/2020 
                                                VOCÊ QUALIFICA PARA UM DESCONTO?  

Island Health Care Community Health Center (IHC) oferece descontos para os pacientes com renda elegiveis. Nos 
chamamos de “Tabela de preço reduzido”. MESMO QUE VOCÊ TENHA PLANO DE SAÚDE, VOCÊ PODE 
QUALIFICAR!! 
Informações do Provedor da Familia:___________________________ 
PACIENTE Nome : (Primeiro, Meio, Ultimo) ________________________________ Data de Nascimento:___________       
Endereço: ___________________________________________Cidade/Estado/CEP__________________ 
Melhor telefone para falar com você______________________ # de membros da família em casa:______ 
Renda Familiar Anual$_________________ 
Informações da Familia: Liste todos os membros da família, incluindo você mesmo na linha 1. 
Nome                                                DDN                     Relação      Empregado   Renda Anual 
1.________________________ _____________ _____________    Sim/Não $____________ 

 
2.________________________  ____________  _____________    Sim/Não $____________ 

 
3.________________________ _____________ _____________    Sim/Não $____________ 

 
4.________________________ _____________ _____________    Sim/Não $____________ 
 
5.________________________ _____________ _____________    Sim/Não $____________ 

RENDA ZERO? SE SIM, TODAS AS PERGUNTAS A SEGUIR DEVEM SER RESPONDIDAS PARA SE QUALIFICAR.    
Nome do ultimo empregador:_______________ Data do ultimo trabalho____Valor de salário já recebido este ano?___ 
Por favor, explicar como foram atendidas suas necessidades básicas: (como você faz para pagar)    
Comida_________Utilitários:___________Abrigo:__________ Itens não-alimentares:_________ 
______________________, certifico que não tive nenhuma fonte de renda desde_________ 
 
 
 
 

                          (Nome) 
Você pretende trabalhar_______ Sim, Quando_____________ Qual será sua renda semanal________________ 
 
Por favor, assine este simples atestado: certifico que as informações fornecidas são precisas para o melhor de meu 
conhecimento, e que se eu pagar uma taxa com desconto para a visita de hoje, irei fornecer a documentação exigida para 
o IHC dentro de 14 dias ou na data da minha próxima consulta, o que for primeiro. Se após a revisão o IHC determinar que 
eu não qualifico para um desconto ou se eu deixar de apresentar a documentação necessária, concordo que sou 
responsável pela taxa sem-desconto para visita de hoje.  Entendo que serei pedido para atualizar esta informação 
anualmente. Entendo que sou totalmente responsável por minha conta se não cumprir com os requisitos acima. 

_____________________________________   __________________________________ _______________ 
Nome Completo (Nome Imprenso)                                Assinatura                                               Data de Hoje 

Uma das seguintes formas de comprovação de renda DEVE ser fornecida no prazo de 14 dias desta 
aplicação. 

a. O retorno de imposto de renda mais recente anexado do W2 e/ou 1099"s  

b. Cheques: dois ou mais contra-cheques recente consecutivos. 

c. Carta do empregador: para aqueles que não recebem um salário em cheque, uma carta do empregador 
detalhando o atual valor bruto e frequência de períodos de pagamento sera aceito Informações de contato 
devem ser fornecidas para que a informação possa ser verificada.       
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Eu, ______________________________________________________________ (ooutorgante), residente em, 
________________________________, ___________ County, Massachusetts, de acordo com as Leis Gerais de 
Massachusetts, Capítulo 201D, nomeio a seguinte pessoa para ser meu Agente de Saúde:  

Nome:__________________________________ Telefone:___________________________ 

Endereço: _________________________ Cidade / Estado / CEP: _____________________ 

Se meu Agente de Saúde indicado acima não estiver disponível, nomeio como Agente de Saúde alternativo:  

Nome: __________________________________Telefone: ___________________________ 

Endereço: __________________________ Cidade / Estado / CEP: _____________________ 

Dou ao meu agente de saúde autoridade para tomar todas as decisões de saúde em meu nome se eu me tornar 
incapaz de tomar tais decisões por mim mesmo, incluindo, mas não se limitando a decisões relativas ao início, 
continuação, retirada ou recusa de qualquer cuidado, tratamento ou serviço que prolongue a vida ou 
procedimento, EXCETO (aqui liste as limitações, SE HOUVER, você deseja colocar sob a autoridade do seu 
agente): 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Meu Agente de Saúde deve tomar decisões sobre cuidados de saúde para mim de acordo com a avaliação do meu 
Agente de Saúde sobre meus desejos, incluindo minhas crenças religiosas e morais. Se meus desejos forem 
desconhecidos, meu Agente de Saúde deverá tomar tais decisões por mim apenas de acordo com a avaliação de 
meu Agente de Saúde sobre meus melhores interesses. 

Meu agente pode obter toda e qualquer informação médica, incluindo informações médicas confidenciais, que eu 
teria o direito de receber. As fotocópias desta Procuração para Cuidados de Saúde terão a mesma força e efeito 
que o original e podem ser dadas a outros prestadores de cuidados de saúde. 
A autoridade do meu Agente de Saúde para agir em meu nome existirá apenas durante o período durante o qual 
meu médico assistente determinar que não tenho capacidade para tomar ou comunicar decisões de saúde para 
mim mesmo. 

Assino esta Procuração para Cuidados de Saúde no dia ___________, 20 ____, na presença de duas testemunhas. 

 

Assinado: _____________________________________________________________ 

(Se o outorgante não puder assinar) Ooutorgant  não pode assinar e sob a direção do outoirgante eu assinei seu 
nome na presença dele e de duas testemunhas. 

Nome: _______________________________________________________________________________  

Rua: __________________________________________Cidade / Vila: ___________________________ 

 

 
 

FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE MASSACHUSETTS  



_________________________________________________________________________________________________ 2
 

Este Formulário de Procuração de Cuidados de Saúde foi preparado pela The Central Massachusetts Partnership para Melhorar o Cuidado no Fim da Vida. A parceria 
concede permissão para reproduzir este documento na íntegra, desde que a fonte, incluindo esta declaração, seja mostrada. 12/03 

 

 

FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE MASSACHUSETTS 

 

Nós, as testemunhas abaixo assinadas, declaramos na presença do outorgante que nenhum de nós foi nomeado 
como Agente de Saúde ou Agente de Saúde alternativo nesta Procuração de Cuidados de Saúde, e declaramos 
ainda que o diretor assinou este instrumento como seu Procuração de Cuidados de Saúde, ou dirigiu a sua 
execução, na presença de cada um de nós, que cada um de nós assine esta Procuração de Cuidados de Saúde 
como testemunha na presença do outorgante, e que tanto quanto é do nosso conhecimento ele / ela tem dezoito 
anos (18 ) anos de idade ou mais, mente sã e sem restrições ou influência indevida.  

 

Testemunha: _____________________________________ Nome Impresso: __________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________________ 

 

Testemunha: ______________________________________ Nome Impresso: _________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO DO AGENTE DE SAÚDE (OPCIONAL) 

Agente de Saúde: Fui nomeado pelo _______________________________________________ (o "outorgante") 
como o Agente de Saúde do outorgante por seu procurador de saúde e, por meio deste, aceito esta nomeação. O 
outorgante me comunicou seus desejos de cuidados de saúde em um momento de possível incapacidade e tentarei 
realizar os desejos do outorgant. Não sou um operador, administrador ou funcionário de um hospital, casa de 
repouso, asilo, Quartel ou outra unidade de saúde onde o outorgante é atualmente um paciente ou residente ou 
solicitou admissão; ou se sou tal pessoa, também sou parente do diretor por sangue, casamento ou adoção.  

 

Assinatura do Agente de Saúde: ________________________________________ Data: ______________ 

 

DECLARAÇÃO DE AGENTE ALTERNATIVO DE CUIDADOS DE SAÚDE (OPCIONAL) 

Suplente: Fui nomeado pelo __________________________________________________________________ 
(o "outorgante") como o Agente de Saúde Alternativo do outorgante por seu Procurador de Saúde e, por meio 
deste, aceito esta nomeação. O outorgante me comunicou seus desejos de cuidados de saúde em um momento de 
possível incapacidade e tentarei realizar os desejos do outorgante. Não sou um operador, administrador ou 
funcionário de um hospital, casa de repouso, asilo, Quartel ou outra unidade de saúde onde o outorgante é 
atualmente um paciente ou residente ou solicitou admissão; ou se sou tal pessoa, também sou parente do diretor 
por sangue, casamento ou adoção. 

 

Assinatura do Agente Alternativo de Saúde: _____________________________ Data: _______________ 
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MASSACHUSETTS MEDICAL ORDERS 
for LIFE-SUSTAINING TREATMENT 
(MOLST) www.molst-ma.org 
(Ordens médicas relacionadas com o 
tratamento de sustentação da vida em 
Massachusetts) 

 
Nome do doente    

Data de nascimento    

Número do prontuário  médico, se aplicável:    

 

INSTRUÇÕES: Todos os doentes devem receber a máxima atenção ao conforto.  

→ Este formulário deve ser assinado com base nas discussões sobre os objetivos dos cuidados de saúde entre o doente (ou o 
representante do doente que assinar abaixo) e o clínico ou médico do doente. 

→ As secções de A a C só são ordens válidas se as secções D e E estiverem completamente preenchidas. A secção F só é válida se as 
secções G e H estiverem completamente preenchidas.  

→ Se uma secção não estiver completamente preenchida, não existem limitações ao tratamento indicado nessa secção.  
→ Este formulário entra em vigor imediatamente após ter sido assinado. As fotocópias, as cópias por fax ou eletrónicas de formulários de 

MOLST devidamente assinados são consideradas válidas.  
 

A 
Marcar um dos 

círculosÎ�

REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR: para um doente com parade cardíaca ou respiratória 

o Não reanimar o Tentar a reanimação 

B 
Marcar um  dos 
círculosÎ�

 
 

Marcar  um dos 
círculosÎ�

ENTUBAÇÃO E VENTILAÇÃO: para um doente que tenha dificuldade em respirar 

o Não entubar nem administrar ventilação o Entubar e/ou administrar ventilação 
 

o Não usar ventilação não invasiva (p. ex., CPAP) o Usar ventilação não invasiva (p. ex., CPAP) 

C 
Marcar um dos  

círculosÎ�

TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL 

o Não transferir para um hospital (a menos que seja necessário por questões de conforto) o Transferir para um hospital 

ASSINATURA 
do do doente  ou 
do representante 

do paciente 

D 
Exigido 

Marcar um dos 
círculos e preencher 
todas as linhas para 

pedidos válidos 

Marcar um dos círculos abaixo para indicar quem está assinando a secção D: 
o  Doente o  Agente de cuidados de saúde o Tutor* o Pai/Mãe/Tutor* de menor 
A assinatura do doente  confirma que este formulário foi assinado de livre vontade pelo doente  e reflete as suas preferências 
e objetivos de cuidados de saúde, tal como expressos perante o signatário da secção E. A assinatura pelo representante do 
doente  (indicado acima) confirma que este formulário reflete a avaliação das preferências e objetivos de cuidados de saúde 
do doente, feita pelo signatário, ou se essas preferências se desconhecem, indica a avaliação dos melhores  interesses do 
doente, feita pelo signatário. *Um tutor pode assinar na medida em que seja permitido pela lei do estado de 
Massachusetts. Consultar um conselheiro jurídico sobre a autoridade de um tutor. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Assinatura do doente (ou pessoa representante do paciente) Data da assinatura 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome do signatário em letra de forma bem legível Número de telefone do signatário 

ASSINATURA 
do clínico 

E 
Exigido 

Preencher todas as 
linhas para pedidos 

válidos 

A assinatura do médico, do profissional de enfermagem (Nurse Practitioner) ou do assistente médico (Physician Assistant) 
confirma que este formulário reflete de forma fidedigna as discussões tidas com o signatário da secção D.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Assinatura do médico, profissional de enfermagem ou assistente médico Data da assinatura 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome do signatário em letra de forma bem legível Número de telefone do signatário 

http://www.molst-ma.org/
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Opcional 

Data de validade e 
outros contactos 
para cuidados do 

paciente 

 
Este formulário não perde a validade, salvo se isso for expressamente mencionado. Data de validade (se 
mencionado) deste formulário:     
Nome do agente de cuidados de saúde em letra de forma:  Número de telefone    
Nome do prestador de cuidados de saúde em letra de forma:  Número de telefone   

ENVIAR SEMPRE ESTE FORMULÁRIO COM O PACIENTE. 
A lei da HIPAA permite revelar o formulário de MOLST aos prestadores de cuidados de saúde segundo seja necessário para admini strar o tratamento. 

 

Nome do doente:  Data de nascimento do doente  No. do cadastro medido se aplicável   
 
 

F Declaração das preferências do doente por outros tratamentos indicados sob o 
ponto de vista médico 

 ENTUBAÇÃO E VENTILAÇÃO 
 

Marcar um  dos 
círculosÎ�

o Consultar a secção B, na 
página 1 

o Usar entubação e ventilação, tal como 
marcado na secção B, mas apenas a 
curto prazo 

o Indeciso 

o Não se discutiu 

 VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (por ex., pressão positiva contínua nas vias aéreas - CPAP) 
Marcar um dos 
círculosÎ�

o Consultar a secção B, na 
página 1 

o Usar ventilação não invasiva, tal como 
marcado na secção B, mas apenas a 
curto prazo 

o Indeciso 

o Não se discutiu 

 DIÁLISE 
Marcar um dos 
círculosÎ�

o Não fazer diálise o Fazer diálise 
o Fazer diálise, mas apenas a curto prazo 

o Indeciso 
o Não se discutiu 

 NUTRIÇÃO ARTIFICIAL 
 

Marcar um dos  
círculosÎ�

o Não administrar nutrição 
artificial 

o Administrar nutrição artificial 
o Administrar nutrição artificial, mas apenas 

a curto prazo 

o Indeciso 

o Não se discutiu 

 HIDRATAÇÃO ARTIFICIAL 
 

Marcar um dos 
círculosÎ�

o Não usar hidratação 
artificial 

o Usar hidratação artificial 
o Usar hidratação artificial, mas apenas a 

curto prazo 

o Indeciso 

o Não se discutiu 

 Outras preferências de tratamento específicas para a condição médica e os cuidados de saúde do  doente    

ASSINATURA Marcar um dos círculos abaixo para indicar quem está a assinar a secção D: 
o  Doente o  Agente de cuidados de saúde o Tutor* o Pai/Mãe/Tutor* de menor 
A assinatura do doente confirma que este formulário foi assinado de livre vontade pelo doente  e reflete as suas preferências e 
objetivos de cuidados de saúde, tal como expressos perante o signatário da secção H. A assinatura pelo representante do 
doente (indicado acima) confirma que este formulário reflete a avaliação das preferências e objetivos de cuidados de saúde do 
doente, feita pelo signatário, ou se essas preferências se desconhecem, indica a avaliação dos melhores interesses do 
doente, feita pelo signatário. *Um tutor pode assinar na medida em que seja permitido pela lei do estado de 
Massachusetts. Consultar um conselheiro jurídico sobre a autoridade de um tutor. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Assinatura do doente (ou pessoa representante do doente) Data da assinatura 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome do signatário em letra de forma bem legível Número de telefone do signatário 

do doente ou do 
representante do 

doente 

G 
Exigido 

Marcar um círculo 
e preencher todas 

as linhas para 
pedidos válidos 
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ASSINATURA 
do clínico 

 
H 

Exigido 
Preencher todas as 
linhas para pedidos 

válidos 

A assinatura do médico, do profissional de enfermagem (Nurse Practitioner) ou do assistente médico (Physician Assistant) 
confirma que este formulário reflete de forma fidedigna as discussões tidas com o signatário da secção G.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Assinatura do médico, profissional de enfermagem ou assistente médico Data da assinatura 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome do signatário em letra de forma bem legível Número de telefone do signatário 

Instruções adicionais para profissionais de cuidados de saúde 
→ Seguir as ordens indicadas em A, B e C e respeitar as preferências enumeradas em F até que um clínico tenha oportunidade pa ra reavaliar, tal como 

se descreve a seguir. 
→ Qualquer modificação a este formulário requer que o mesmo seja anu lado e que um novo formulário seja preenchido e assinado. Para anular o 

formulário, escrever a palavra “VOID” (ANULADO) em letras bem grandes que cruzem os dois lados do formulário. Se não for preenchido um novo 
formulário, não existirá documentação sobre as limitações ao tratamento e é possível que seja administrado um tratamento completo.  

→ As preferências de tratamento e os objetivos dos cuidados de saúde do doente devem voltar a ser discutidos, tal como seja c linicamente apropriado 
conforme a progressão da doença, se o doente for transferido para um novo ambiente ou nível de cuidados de saúde, ou se as preferências 
mudarem. Rever o formulário sempre que seja necessário, a fim de refletir de forma fidedigna as preferências de tratamento.  

→ O doente ou o agente de cuidados de saúde (se o doente não tiver capacidade), ou o tutor * ou o pai, a mãe ou o tutor* de um doente de menor  idade 
pode anular o formulário de MOST em qualquer altura e/ou solicitar e receber um tratamento indicado sob o ponto de vista méd ico, que tenha sido 
recusado anteriormente. 

 


