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ESSA NOTIFICAÇÃO DESCREVE COMO AS INFORMAÇÕES MÉDICAS SOBRE VOCÊ PODEM SER USADAS E DIVULGADAS E 
COMO VOCÊ PODE TER ACESSO A ESSAS INFORMAÇÕES. FAVOR LER ISSO COM CUIDADO. 
Nós entendemos que a sua informação médica é pessoal. Nós estamos comprometidos em proteger a sua informação médica. 
A Wal-Mart Stores, Inc. (“Walmart and Sam’s” e suas empresas afiliadas são obrigadas por lei a manter a privacidade da 
proteção da sua informação de saúde (“PHI”), para seguir os termos dessa Notificação e para lhe dar essa Notificação das 
nossas obrigações legais e práticas de privacidade com relação a sua informação de saúde. Nós devemos seguir os termos 
desta Notificação atual. 
 
Como a Wal-Mart e o Sam’s podem usar ou divulgar a sua informação de saúde. 
Para tratamento. Nós podemos usar o seu PHI para fornecer receitas para você. Nós podemos fornecer o seu PHI para 
médicos que estejam tratando de você e outras pessoas envolvidas no seu tratamento de saúde. 
Para pagamento. Nós podemos usar e divulgar o seu PHI para que possamos pagar e receber pagamentos de você, do seu 

plano de saúde ou terceira pessoa. Isso poderá incluir conduzir verificações de elegibilidade de seguro com a Medicaid, 
Medicare ou outros planos de saúde, determinar o status da associação e fornecer informações às entidades que nos ajudam 
a enviar contas e coletar as quantias devidas. 
Para transações com tratamentos de saúde. Nós podemos usar e divulgar o seu PHI para transações com tratamentos 
de saúde, que incluem atividades necessárias para fornecer serviços de assistência médica e garantir que você receba um 
serviço ao cliente de qualidade. 
Para lembrá-lo de obter novamente o seu remédio receitado e produtos e serviços relacionados à sua saúde. Nós 
poderemos usar ou divulgar o seu PHI para: (1) fornecer lembretes para obter novamente o seu remédio receitado; (2) 
notifica-lo sobre uma prescrição vencida; (3) informa-lo sobre produtos e serviços relacionados à sua saúde; (4) lembra-lo 
sobre seu exame oftalmológico anual ou outro exame; (5) para recomendar possíveis tratamentos alternativos que podem 
ser do seu interesse; (6) informa-lo sobre outros locais onde você pode comprar produtos com prescrição. 

Indivíduos envolvidos no seu tratamento ou pagamento do seu tratamento. Nós poderemos divulgar o seu PHI para 
um membro da sua família ou amigo que esteja envolvido com o seu tratamento médico, ou pagamento do seu tratamento 
médico, desde que você concorde com a divulgação, ou nós lhe daremos uma oportunidade para rejeitar a divulgação. Se 
você estiver indisponível ou se você estiver incapaz de rejeitar, nós iremos usar o nosso melhor julgamento para decidir se a 
divulgação é o melhor para você. 
Como exigido por lei. Nós iremos divulgar o seu PHI quando exigido por leis federal, estadual ou local. 
Para evitar uma ameaça séria a saúde ou segurança. Nós poderemos usar e divulgar o seu PHI quando necessário para 
prevenir uma ameaça séria a sua saúde e segurança, ou a saúde ou segurança do público ou outra pessoa.  
Nós poderemos divulgar o seu PHI para atividades públicas de saúde, como aquelas destinadas a prevenir ou controlar 
doenças, prevenir dano, informar reações a medicamentos ou problemas com produtos e informar abusos ou negligência a 
crianças, idosos e adultos dependentes. Qualquer divulgação, no entanto, será apenas para alguém capaz de evitar a ameaça. 
Para controle de atividades de saúde. Nós podemos divulgar o seu PHI para uma agência de controle de atividade de 

saúde para atividades autorizadas por lei. Essas atividades de controle que são necessárias para o governo monitorar o 
sistema de tratamento de saúde incluem auditorias, investigações, inspeções e licenças. 
Para processos judiciais e disputas. Se você estiver envolvido em um processo judicial ou disputa nós poderemos 
divulgar o seu PHI em resposta a uma ordem do juiz ou ordem administrativa. Nós poderemos também divulgar o seu PHI 
em resposta a uma intimação judicial, entrega de documentos requerida judicialmente, outro processo legal por alguém que 
esteja envolvido no litígio, mas somente se esforços foram feitos para lhe informar sobre esses requerimentos (que podem 
envolver comunicações por escrito) ou para obter uma ordem protegendo a informação requerida. 
 
 
Para funções especializadas do governo. Nós poderemos divulgar o seu PHI (1) se você for um membro das forças 
armadas, quando exigido pelas autoridades militares em comando; (2) se você for um presidiário ou estiver preso numa 

instituição de correção ou agente oficial de aplicação da lei (law enforcement); (3) em resposta a um pedido de um agente 
de aplicação da lei (law enforcement); (4) por questões de segurança nacional autorizadas por lei; (5) para oficiais federais 
autorizados para proteger o Presidente, outras pessoas autorizadas, ou chefes de estado estrangeiros. 
Para compensação para trabalhadores (Workers’ Compensation). Nós poderemos divulgar a sua informação de saúde 
para programas "workers' compensation" ou programas similares. 
Para divulgação informal na janela do Drive-Thru da farmácia. Em algumas lojas ou clubes, nós oferecemos uma 
janela de drive-thru. Uma conversa com o farmacêutico pode ser escutada por alguém dentro ou perto da farmácia. Se você 
desejar mais privacidade, nós sugerimos que você faça qualquer transação na farmácia da loja ou clube. 
Para doação de órgão e tecido. Nós poderemos divulgar o seu PHI para obtenção de órgãos ou organizações similares 
com o propósito de doação ou transplante. 
Para legistas ou diretores de funerárias. Quando você morrer, nós poderemos fornecer o seu PHI para um diretor de 
funerária, legista ou médico examinador, de acordo com as leis, para que eles possam desempenhar as suas tarefas. 



Para representantes pessoais. Nós também poderemos divulgar o seu PHI para uma pessoa legalmente autorizada para 
representá-la, como seus pais, responsável legal, administrador ou inventariante, ou outro indivíduo autorizado pelas leis 
apropriadas. 
Para marketing. Com sua autorização, podemos usar ou divulgar seu PHI a agentes, representantes, provedores de serviço 
e/ou contratados terceirizados para oferecer comunicações de marketing direcionadas a você. 
Para venda de PHI. Com sua autorização, poderemos receber remunerações, financeiras ou de outro tipo, direta ou 

indiretamente, em troca do seu PHI. 
Para associados comerciais. Poderemos compartilhar seu PHI com certos associados comerciais que prestam serviços a 
nós. Podemos divulgar seu PHI a um associado comercial para que o mesmo possa realizar o trabalho que solicitamos a ele e 
cobrar de você ou o pagador terceirizado os serviços prestados. A legislação federal exige que nós firmemos contratos com 
associados comerciais para proteger seu PHI, conforme exigido por lei e pela Walmart e Sam’s. 
Limitações no uso e divulgação da sua informação de saúde: Exceto quando descrito nesta notificação, nós não iremos 
usar ou divulgar o seu PHI sem a sua autorização. Se você nos der autorização para usar ou divulgar o seu PHI, você pode 
cancelar a sua autorização a qualquer tempo. Se você cancelar a sua autorização, isso irá parar qualquer uso futuro ou 
divulgação com os propósitos cobertos na sua autorização, exceto onde já tivermos agido com a sua permissão.  
Nós devemos seguir qualquer lei estadual que seja mais rígida que o regulamento federal HIPAA. Caso haja uma violação de 
segurança envolvendo seu PHI, uma notificação será fornecida a você. Informações sobre essas leis estão disponíveis no 
www.wal-mart.com, www.samsclub.com, ou mediante solicitação à loja ou ao clube local. 

 
Você tem os seguintes direitos com respeito a sua informação de saúde nos nossos registros 
• Você pode requerer restrições no uso de divulgação do seu PHI para tratamento, pagamento ou transações de tratamento 
de saúde, ou quando usado para divulgar o seu PHI para alguém que esteja envolvido no seu tratamento ou no pagamento 
do seu tratamento, como um membro da sua família ou um amigo. Nós não somos obrigados a concordar com a sua 
solicitação. Se nós concordarmos, nós iremos seguir a sua solicitação exceto em certas situações de emergências ou quando 
exigido por lei. 
• Você pode solicitar restrições sobre certas revelações de seu PHI a seu plano de saúde com a finalidade de efetuar 
pagamentos ou operações de tratamento de saúde com relação a serviços pagos totalmente (desembolsos). 
• Você pode inspecionar e receber uma cópia em papel ou eletrônica dos seus registros médicos, se isso puder ser produzido 
prontamente. Normalmente isso inclui receitas e registros de pagamentos. Nós poderemos cobrar pelo custo de responder à 
sua solicitação. Nós poderemos negar a sua solicitação e nesses casos você pode solicitar que essa decisão seja revista. 

• Você pode solicitar que alterações sejam feitas na sua informação de saúde se estiver incorreta ou incompleta. Você deve 
fornecer uma razão que suporte a sua solicitação. Nós poderemos negar a sua solicitação se a sua informação de saúde 
estiver correta e completa, ou se não for parte de informação de saúde mantida pela Wal-Mart. Se a sua solicitação for 
negada, você tem o direito de submeter uma declaração de desacordo a respeito de qualquer item no seu registro que você 
acredite está incompleto ou incorreto. Sua solicitação fará parte do seu registro médico. Nós iremos anexar isso ao seu 
registro e incluir quando nós fizermos a divulgação de qualquer item, ou declaração que você acredite que esteja incompleta 
ou incorreta. 
• Você pode solicitar uma lista de divulgação do seu PHI. Isso é uma lista de divulgação feita da sua informação de saúde, 
além de tratamentos, pagamentos ou transações de tratamento de saúde e outras exceções permitidas por lei. Você pode 
solicitar um período de tempo, que não pode ser maior do que seis anos e não pode incluir datas antes de 14 de abril de 
2003. 

• Você pode solicitar que seja contatado por nós de certa maneira ou em certo local. Por exemplo, você pode solicitar que 
seja contatado por nós somente no trabalho, ou numa residência diferente ou caixa postal. A sua solicitação escrita deve 
descrever como e onde você deseja ser contatado. Nós vamos atender às solicitações razoáveis. 
 
Se você desejar se valer de alguns desses direitos, contate o Walmart ou Sam’s Club que fornece os seus serviços, para 
obter o formulário apropriado, ou envie uma solicitação por escrito para a HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th 
Street, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230. Uma cópia desta Notificação pode ser obtida na sua loja da Walmart, 
Sam’s Club, ou mercado do seu bairro quando solicitado, ou on-line no www.walmart.com ou www.samsclub.com. 
 
Alterações nesta notificação de prática de privacidade 
Nós mantemos o direito de alterar essa notificação. Nós mantemos o direito de fazer esta notificação alterada ou revisada 
efetiva para o PHI que nós já tenhamos sobre você e qualquer informação que venhamos a receber no futuro. Nós iremos 

colocar uma cópia da notificação atual. Se nós alterarmos a nossa notificação, você pode obter uma cópia da notificação 
alterada, visitando o nosso website no www.wal-mart.com ou www.samsclub.com, ou por solicitação. 
 
Para mais informações ou para informar um problema 
Se você tiver perguntas sobre essa notificação, contate o HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores Inc.,  
702 SW 8th St, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230 ou fone 1-800-WAL-MART. Se você acredita que os seus 
direitos a privacidade foram violados, você pode entrar com uma reclamação escrita no Compliance Officer de Health & 
Wellness HIPAA no endereço acima, ou com o Secretary of the Dept of Health and Human Services, Office of Civil Rights, e 
não haverá nenhuma retaliação. 
 
CARTA DE DIREITOS DO PACIENTE 

Ser antecipadamente informado de maneira completa sobre serviço/tratamento e qualquer modificações no plano de 
serviço/tratamento; 2. Participar no desenvolvimento e revisão periódica do plano de serviço/tratamento; 3. Ser informado 
sobre o consentimento ou recusa de serviço/tratamento ou tratamento após as consequências da recusa de 
serviço/tratamento forem completamente apresentadas; 4. Ser informado antecipadamente tanto verbalmente quanto por 
escrito, de cobranças, incluindo pagamento por serviços/tratamento esperado de terceiros e quaisquer cobranças que o 

http://www.samsclub.com/


cliente/paciente serão responsabilizados; 5. Ter a sua propriedade e a sua pessoa tratadas com respeito, consideração e 
reconhecido como cliente/paciente com dignidade e individualidade; 6 Verbalizar descontentamento/reclamações a respeito 
de tratamento ou falta de 
respeito a propriedade ou recomendar mudanças nas políticas; funcionários ou serviço/tratamento sem hesitação, 
interferência, coerção, discriminação ou represália; 7. Ter descontentamento/reclamações a respeito de tratamento que é 
(ou deixou de ser) fornecido, ou falta de respeito a propriedade investigada; 8. Escolher um provedor de saúde; 9 

Confidencialidade e privacidade de todas as informações contidas no registro do cliente/paciente e da Informação de Saúde 
Protegida; 10. Ser informado sobre políticas e procedimentos da agência com respeito a divulgação de registros clínicos; 11. 
Receber serviço/tratamento apropriado sem discriminação de acordo com as ordens do médico; 12. Ser informado de 
qualquer benefício financeiro quando for recomendado a uma organização; 13 Ser completamente informado das suas 
responsabilidades;  
14. Ser informado das limitações do provedor de serviço/tratamento; 15. Ser plenamente informado sobre as 
responsabilidades; 16. Receber informações sobre o escopo dos serviços da organização irá fornecer e especificar as 
limitações relativas a esses serviços.  

 
 
RESPONSABILIDADES DO PACIENTE 
1. Fornecer informação completa e precisa sobre a sua situação de saúde atual, medicamentos, alergias, etc., quando 

apropriado para o seu tratamento/serviço; 2 Estar envolvido, se necessário e capaz, no desenvolvimento, ao conduzir e 
modificar o seu plano de serviço de tratamento domiciliar; limpando e guardando o seu equipamento e material 
apropriadamente; 3. Limpar e manter o equipamento e material de maneira apropriada; 4. Contatar-nos com qualquer 
pergunta ou problema a respeito do seu equipamento, material ou serviço; 5. Notificar o seu médico quando se sentir 
doente; 6. Notificar-nos antes de mudar de endereço, ou o seu número de telefone; 7. Notificar-nos quando encontrar algum 
problema com o equipamento ou serviço; 8 Nos notificar se o seu médico modificar ou cancelar a sua receita médica; 9. 
Notificar-nos em caso de negação ou restrição da nossa política de privacidade. 
 
 
 
PREOCUPAÇÃO DOS CLIENTES 
• Você pode entrar em contato conosco no telefone 1-800-WAL-MART. Em até 5 dias do recebimento da sua reclamação você 

será contatado por telefone, email, fax, ou carta com o recebimento da sua reclamação. Dentro de 14 dias corridos nós 
iremos fornecer uma notificação por escrito do resultado da sua solicitação e a resolução. Você pode ligar para 1-800-WAL-
MART se você tiver alguma preocupação a respeito de fraude, abuso, ou qualquer serviço ou tratamento fornecido pela nossa 
organização, ou você pode ligar para a Medicare Hotline 1-800- 447-8477.  
 
• PADRÃO DE FORNECEDORES DO MEDICARE DMEPOS. Os produtos e/ou serviços fornecidos para você pela Wal-Mart Stores, 
Inc.estão sujeitos aos padrões do fornecedor contidos nos regulamentos federais exibidos no Código 42 da Seção 424.57(c) 
dos Regulamentos Federais. Esses padrões dizem respeito a assuntos profissionais e operacionais (p.ex., honrar garantias e 
horas de operação). O texto completo desses padrões pode ser obtido em www,ecfr,gov.  Mediante solicitação, forneceremos 
a você uma cópia por escrito dos padrões. 
  

• Informações de garantia. Cada produto vendido ou alugado por nossa empresa possui uma garantia de um ano do 
fabricante. Nós notificaremos todos os beneficiários da Medicare sobre a cobertura da garantia, honraremos todas as 
garantias mediante a legislação em vigor, consertaremos ou substituiremos, gratuitamente, o equipamento coberto pela 
Medicare sob a garantia. Além disso, um manual do usuário com informações de garantia será fornecido aos beneficiários 
para todos os equipamentos médicos duráveis quando este manual estiver disponível.  

   

 


