
Escolas Públicas de Boston 

HIPAA/FERPA Compatível Autorização para a Troca de Informação Educacional e de Saúde 

 

Paciente/Nome do estudante: _________________________________ Data de Nascimento: _________________ 

 

Escola: ____________________________________ 

 

Telefone: __________________________________                                 Fax: ________________________ 

 

Enfermeiro(a) Escolar: _________________________       Médico: _____________________________ 

Quais as informações que o Médico irá 

compartilhar com a Escola? 
 

Assunto: 

 

Informação a ser compartilhada: 
 

Quais as informações que a Escola irá 

compartilhar com o Médico? 
 

Assunto: 

 

Informação a ser compartilhada: 
 

Autorização 
 

Esta autorização é válida por um ano. Ele vence em ________________, Eu entendo que posso revogar esta autorização 

a qualquer momento, através da apresentação de um aviso por escrito da retirada de meu consentimento. Eu reconheço 

que os registros de saúde, uma vez recebidos pelo distrito escolar, não pode ser protegida pela regra de privacidade 

HIPAA, mas vai se tornar registros escolares protegidos pelos Direitos Educacionais da Família e da Lei de Privacidade. 

Ao concordar em permitir a comunicação entre o médico e escola designada Eu também entendo que se eu me recusar a 

assinar, tal recusa não irá interferir com a capacidade do meu filho(a) para obter cuidados de saúde. 

 

            

  Assinatura dos Pais     Data 

            

  Assinatura do Estudante*    Data 

 
* Se um estudante for menor de idade está autorizado a consentir aos cuidados de saúde, sem o consentimento dos pais sob a lei 

federal ou estadual, somente o aluno deverá assinar este formulário de autorização. Em Massachusetts, um menor competente, 

dependendo da idade, pode consentir em atendimento ambulatorial de saúde mental, álcool e tratamento do abuso de drogas, o teste 

para HIV/AIDS, e os serviços de saúde reprodutiva. 
 

Portuguese/MDS 

O objetivo deste formulário é para facilitar a comunicação entre o enfermeiro(a) da escola e médico da criança, 
para fins de otimizar a experiência de aprendizagem do estudante. O enfermeiro(a) da escola pode compartilhar 
informações fornecidas neste relatório médico com membros apropriados da equipe educacional e apoio para uso 
no atendimento às necessidades de saúde, segurança e educação do estudante. Isso será feito em uma 
"necessidade de saber", de forma confidencial e pode também incluir a comunicação entre profissional de saúde 
e enfermeiro(a) da escola para facilitar este processo. Da mesma forma, o médico assistente poderá compartilhar 
informações com o hospital ou a equipe clínica. Apenas as áreas listadas abaixo serão compartilhados. 


