Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

Perguntas Freqüentes sobre a Regra de Privacidade da Lei
HIPAA (Lei da Portabilidade e Prestação de Contas em SeguroSaúde)
As seguintes Perguntas Freqüentes
foram extraídas diretamente do site do
Departamento de Serviços de Saúde
(Department of Health and Human
Services) – www.hhs.gov/hipaafaq – e
foram reproduzidas na íntegra para
sua conveniência. O Departamento
acautela que “as informações
apresentadas * * * prestam-se apenas
para servir de informações gerais e
resumidas para o público. Sua
finalidade não é substituir a lei escrita
nem as regulamentações”.
Pergunta:
É permitido aos
consultórios médicos usar as folhas
de presença assinadas pelos
pacientes (sign-in sheets) ou
chamar em voz alta os nomes de
seus pacientes na sala de espera?
Resposta: Sim. As entidades cobertas,
tais como consultórios médicos, podem
usar as folhas de presença assinadas
pelos pacientes ou chamar os nomes dos
pacientes nas salas de espera, contanto
que as informações divulgadas sejam
adequadamente limitadas. A Regra de
Privacidade
da
HIPAA
permite,
explicitamente,
a
ocorrência
de
divulgações incidentais eventualmente
resultantes dessa prática, por exemplo,
quando outros pacientes na sala de
espera ouvem qual é a identidade da
pessoa cujo nome está sendo chamado,
ou vêem os nomes de outros pacientes
na folha de presença assinada por
pacientes. Entretanto, essas divulgações
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incidentais são permitidas somente
quando a entidade coberta tiver
implementado salvaguardas razoáveis e
um padrão mínimo necessário, sempre
que apropriado. Por exemplo, não é
permitido que a folha de presença
assinada pelos pacientes revele
informações que não são necessárias
para a finalidade de marcar presença
com assinatura (por exemplo: o problema
médico para o qual o paciente está se
consultando com o médico). Ver 45 CFR
164.502(a)(1)(iii).
Pergunta: A Regra de Privacidade
da HIPAA permite que o médico
discuta o estado de saúde,
tratamento
ou
arranjos
de
pagamento do paciente com a
família e os amigos deste?
Resposta: Sim. A Regra de Privacidade
HIPAA, em 45 CFR 164.510(b), permite
especificamente que entidades cobertas
compartilhem informações que sejam
diretamente relevantes ao envolvimento
do cônjuge, membros da família, amigos,
ou outras pessoas identificadas pelo
paciente, no atendimento do paciente ou
pagamento por sua assistência à saúde.
Se o paciente estiver presente, ou de
outra forma disponível antes da
divulgação, e tiver a capacidade de tomar
decisões sobre assistência à saúde, a
entidade coberta poderá discutir essas
informações com a família e aquelas
outras pessoas, desde que o paciente
concorde ou, quando lhe for dada a

oportunidade, não faça objeção. A
entidade coberta poderá também
compartilhar informações relevantes com
a família e aquelas outras pessoas desde
que possa razoavelmente inferir, com
base em seu juízo profissional, que o
paciente não faz objeção. Em tais
circunstâncias, por exemplo:
– O médico poderá passar informações
sobre as limitações de mobilidade do
paciente a um amigo que estiver levando
o paciente para casa de carro.
- O hospital poderá discutir as opções de
pagamento do paciente com sua filha
adulta.
- O médico poderá instruir a colega de
quarto da paciente a respeito da
dosagem certa do medicamento quando
ela vier buscar sua amiga no hospital.
- O médico poderá discutir o tratamento
do paciente com o paciente, na presença
de um amigo, quando o paciente vier
acompanhado do amigo para a consulta
médica e perguntar se o amigo pode
entrar na sala de tratamento.
Mesmo quando o paciente não estiver
presente, ou quando for impraticável, por
causa de circunstâncias de emergência
ou da incapacidade do paciente, para a
entidade coberta perguntar ao paciente
sobre a discussão de seu atendimento ou
pagamento com um membro da família
ou outra pessoa, a entidade coberta
poderá compartilhar essas informações
com a pessoa quando, no exercício de
seu juízo profissional, determinar que ao
proceder assim estaria atendendo aos
melhores interesses do paciente. Ver 45
CFR 164.510(b). Assim sendo, por
exemplo:
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- Um cirurgião poderá, desde que
coerente com tal juízo profissional,
informar a cônjuge do paciente, que
acompanhou seu marido ao prontosocorro, que o paciente sofreu um ataque
cardíaco, assim como poderá fornecer,
periodicamente, informações atualizadas
sobre o progresso e prognóstico do
paciente.
- O médico poderá, desde que coerente
com tal juízo profissional, discutir o
estado de incapacitação do paciente com
um membro da família por telefone.
Além disso, a Regra de Privacidade
permite, expressamente, que uma
entidade coberta use de seu juízo
profissional e experiência na prática
comum para fazer inferências razoáveis
sobre os melhores interesses do paciente
ao permitir que outra pessoa aja em
nome do paciente para apanhar o
medicamento de uma receita médica
aviada,
suprimentos
médicos,
radiografias
ou
outras
formas
semelhantes de informações de saúde
protegidas. Por exemplo, quando uma
pessoa vai a uma farmácia pedindo para
apanhar um medicamento sob receita
médica em nome de alguém que
identifique pelo nome, o farmacêutico,
com base em seu juízo profissional e
experiência com a prática comum,
poderá permitir que a pessoa apanhe o
medicamento.
Pergunta: As restrições mínimas
necessárias
da
Regra
de
Privacidade da HIPAA não
obstruem a prestação de assistência
à saúde de qualidade ao impedir ou
prejudicar
os
intercâmbios

necessários de informações médicas
sobre o paciente entre os
prestadores de assistência à saúde
envolvidos no tratamento?
Resposta: Não. Divulgações para fins
de tratamento (inclusive pedidos de
divulgação) entre prestadores de
assistência à saúde estão explicitamente
isentos
dos
requisitos
mínimos
necessários.
O uso de informações de saúde
protegidas para tratamento não está
isento do padrão mínimo necessário.
Entretanto, a Regra de Privacidade
admite que a entidade coberta exerça
substancial discricionariedade a respeito
de como implementar um padrão mínimo
necessário e, de modo apropriado e
razoável, limita o acesso interno, na
entidade coberta, a informações de
saúde identificáveis. A Regra reconhece
que a entidade coberta se encontra na
melhor das posições para saber e
determinar quem, em sua força de
trabalho, necessita ter acesso a
informações de saúde pessoais a fim de
exercer suas funções profissionais.
Portanto, a entidade coberta poderá
desenvolver diretrizes de acesso, com
base na função desempenhada, que
permitam aos seus prestadores de
assistência à saúde e outros
funcionários, conforme for adequado, ter
acesso a informações de pacientes,
inclusive prontuários médicos inteiros,
para fins de tratamento.
Pergunta:
É permitido aos
prestadores de assistência à saúde
manter conversas confidenciais
com outros prestadores ou com
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pacientes, mesmo que haja a
possibilidade de alguém escutar a
conversa por acaso?
Resposta: Sim. A Regra de Privacidade
da HIPAA não tem o intuito de proibir que
tais prestadores conversem entre si e
com seus pacientes. As disposições
dessa Regra que exigem das entidades
cobertas
a
implementação
de
salvaguardas razoáveis e representativas
de suas circunstâncias específicas, e que
isentam as divulgações sobre tratamento
de certos requisitos, têm como intuito
assegurar que a principal consideração
dos prestadores seja o tratamento
adequado de seus pacientes. A Regra de
Privacidade reconhece que, com
freqüência, as comunicações orais
precisam ocorrer livre e rapidamente nos
ambientes de tratamento. Assim sendo,
as entidades cobertas estão livres para
manter as comunicações que forem
necessárias para que a assistência à
saúde seja rápida, eficaz e de alta
qualidade. A Regra de Privacidade
também reconhece que o fato de alguém
escutar comunicações por acaso pode
ser inevitável em tais ambientes, sendo
permissível ocorrerem essas divulgações
incidentais.
Por exemplo: as seguintes práticas são
permissíveis nos termos da Regra de
Privacidade, desde que precauções
razoáveis sejam tomadas para minimizar
a possibilidade de ocorrerem divulgações
incidentais a outras pessoas que possam
estar por perto:
- A equipe de assistência à saúde poderá
coordenar seus serviços oralmente nas
estações de enfermagem do hospital.

- As enfermeiras ou outros profissionais
de assistência à saúde poderão discutir o
estado do paciente por telefone com o
paciente, com um prestador de
assistência à saúde ou um membro da
família.
- Um profissional de assistência à saúde
poderá discutir os resultados de exames
de laboratório com o paciente ou com
outro prestador de assistência à saúde
em uma área de tratamento conjunto.
- O médico poderá discutir o estado do
paciente ou regime de tratamento no
quarto semi-particular do paciente.
- Profissionais de assistência à saúde
poderão discutir o estado do paciente
durante rodadas de treinamento em uma
instituição acadêmica ou de treinamento.
- Um farmacêutico poderá discutir uma
receita médica com o paciente, no balcão
da farmácia, ou com um médico ou com
o paciente por telefone.
Em tais circunstâncias, precauções
razoáveis poderiam incluir usar um tom
de voz mais baixo ou conversar à
distância de outras pessoas quando
informações de saúde protegidas
estiverem
sendo
compartilhadas.
Entretanto, em uma situação de
emergência, em uma sala barulhenta de
pronto-socorro, ou quando a audição do
paciente for deficiente, tais precauções
poderão não ser praticáveis. As
entidades cobertas estão livres para
manter as comunicações que forem
necessárias para que a assistência à
saúde seja rápida, eficaz e de alta
qualidade.
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