
 

 
AUTORIZAÇÃO PARA USO OU REVELAÇÃO DE 

INFORMAÇÕE SOBRE SAÚDE 
Ao preencher este formulário, você estará autorizando a revelação e/ou o uso de informações pessoais identificáveis 
sobre sua saúde, conforme estipulado a seguir, em conformidade com as leis estaduais e federais referentes à 
privacidade dessas informações.  Se você não fornecer todas as informações necessárias, esta autorização poderá 
não ter validade. 

Nome do Membro/pessoa: 
 

Número do seguro social do 
Membro/pessoa: 

 

Data de nascimento do 
Membro/pessoa: 
 

 

Endereço do Membro: 
 

Telefone do Membro: 
 

 
AUTORIZAÇÃO PARA REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE 

 
Eu, por meio deste documento, autorizo o MBHP/HNE BH a revelar informações sobre minha saúde para: (pessoas ou 
organizações para as quais as informações podem ser reveladas - favor incluir os nomes.) 
 
1.Clínico geral (incluir nome e endereço) 
  

 
5. 

2. CSP (Programa de apoio à comunidade)    
6. 

 
3.  

  
7. 

 
4. 

  
8. 

 
FINALIDADE DA AUTORIZAÇÃO SOLICITADA PARA USO OU REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
 Coordenação do tratamento ou gerenciamento  

de caso 
 Em resposta ao HSS ou outro órgão do governo 

 Resolução de apelação ou recurso de agravo  Em atendimento a mandado ou ordem judicial  
 Tratamento e acompanhamento  Por solicitação do membro 
 Para avaliação da conformidade com a 

realização de exames 
 Outros ___________________________ 

 
INFORMAÇÕES ÀS QUAIS A AUTORIZAÇÃO SE APLICA 

 
 Informações sobre reivindicações (de _____ a 

_____ ) 
 Informações sobre apelação e revisão (de  ____ a 

____ ) 
 Todas as informações sobre reivindicações  Todas as informações sobre apelação e revisão 
 Informações clínicas (de _____ a _____ )   Conjunto de registros designado (de _____ a 

_____ ) 
 Todas as informações clínicas  Todo o conjunto de registros designado 

 
Exceções: ________________________________________________________________________________________ 
A validade desta autorização termina em (data ou evento):  ______________________________________________ 
 



INFORMAÇÕES ÀS QUAIS ESTA AUTORIZAÇÃO SE APLICA 
 
 Todas as informações relacionadas à história clínica, distúrbio físico ou mental e tratamento recebido. 

 
 Todas as informações relacionadas à história clínica, distúrbio físico ou mental e tratamento recebido, com 

exceção de: 
 
 
 Somente os registros ou tipos de informações sobre saúde a seguir (incluir datas): 

 
 
 Autorizo especificamente a revelação de informações pessoais sobre minha saúde relacionadas ao abuso de drogas 

e/ou álcool.  O receptor dessas informações sobre abuso de drogas e/ou álcool reveladas por meio desta 
autorização necessitará de outra autorização por escrito de minha parte para revelar estas informações a terceiros. 

 
Assinatura: _______________________________________________________________ 

 
 Autorizo especificamente a revelação de informações sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) ou 

sobre o vírus da imunodeficiência humana (HIV). 
 

Assinatura: _______________________________________________________________ 
 
DECLARAÇÃO DE DIREITOS E OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Tenho direito de recusar a assinar esta autorização.  Meu tratamento, o pagamento, a inscrição ou elegibilidade para 
obtenção de benefícios não estão condicionados ao fato de eu fornecer ou recusar o fornecimento desta autorização.  
Tenho direito de cancelar (“revogar”) esta Autorização em qualquer momento.  Para revogar esta Autorização, devo 
enviar uma carta assinada por mim ou em meu nome para: MBHP/HNE BH, 100 High St., 3rd floor, Boston, MA, 02110.  
A revogação da autorização entrará em vigor no momento do recebimento pelo MBHP/HNE BH, mas não terá efeito 
sobre as informações já reveladas com base em autorização anterior. 
 
Conforme descrito acima, com exceção dos registros referentes ao abuso de drogas e álcool, as informações reveladas 
com base nesta Autorização podem ser reveladas pelo receptor e não serão mais protegidas pelas leis federais de 
confidencialidade. 
 
Tenho o direito de inspecionar ou obter uma cópia das informações sobre minha saúde que serão utilizadas ou reveladas, 
conforme autorizado pela lei federal ou estadual. 

 
ASSINATURA 
 
Data: ________________________                                   Hora: _________________  
 
Assinatura: ___________________________________________________________________ 
                                           Pessoa/Membro/Representante Autorizado 
 
Se o documento for assinado por outra pessoa que não pela pessoa ou pelo membro, determine sua relação legal com a 
pessoa ou Membro: 
_____________________________________________________________________________________________ 
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