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ADMISSÃO DE SAÚDE ANUAL E DE NOVOS ALUNOS  

ANO LETIVO: 

Prezados Pais/Responsáveis: 

Obrigado por completar este breve histórico de informações de saúde de seu filho(a) conforme ele(a) entra ou retorna à 

escola da LABBB. Estas informações ajudarão os enfermeiros da escola a entender melhor o seu filho(a), e auxiliá-lo na 

transição à vida escolar. Por favor, envie uma cópia de todas as vacinas ao Departamento de Saúde e uma cópia do 

exame físico mais recente de seu filho(a). 

Nome do Aluno(a):  ______________________________________ Data de Nascimento: 

Provedor de Cuidados Primários:  _____________________________________ Telefone: ____________   

Hospital/Centro de Médico de Preferência:  ______________________________________   

Por favor, liste os DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E/OU PSIQUIÁTRICOS do aluno(a):  

 

Por favor, liste todas as ALERGIAS do aluno(a) (medicações, alimentos, látex, picadas de insetos): 

Seu filho(a) tem uma EpiPen?  SIM  NÃO 

Uma alergia fatal a alimentos, látex ou picadas de insetos requer o desenvolvimento de um Plano de Saúde de Ação de 

Alergia e pedido de medicação para uma EpiPen antes de entrar na escola. Se sim, entre em contato com o Departamento 

de Saúde da LABBB o mais rápido possível. 

Seu filho(a) tem histórico de convulsões?  SIM  NÃO 

 Se sim, por favor complete nosso PLANO DE CONVULSÃO LABBB em anexo 

 Nós aceitaremos planos de convulsão escritos e assinados por médicos licenciados. Nós podemos solicitar que o 

plano LABBB seja completado se informações adicionais forem necessárias. 

**Por favor, observe que todos os alunos com convulsões devem ter um plano de convulsão assinado em arquivo para cada 
ano escolar** 

Seu filho(a) tem asma? SIM NÃO 

Se sim, seu filho(a) necessita de um inalador? SIM NÃO 

Se for necessário um inalador, é obrigatório ter uma receita da medicação feita pelo seu médico e um plano de ação de asma 
ao entrar na escola. 
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Seu filho(a) necessita de qualquer outra medicação de emergência (ex: glucagon, oxigênio, etc)?: 

Seu filho(a) tem perda de visão?  SIM  NÃO 

Se sim, por favor descreva _____________________________   

Seu filho(a) tem perda de audição?  SIM  NÃO 

Se sim, por favor descreva _____________________________   

Seu filho usa qualquer dispositivo para andar/movimento?  SIM  NÃO 

Se sim, por favor descreva ________________________________________________   

Data do Último Exame Físico:  _____________________ Por favor, forneça a documentação. 

Por favor, liste TODAS as medicações que seu filho(a) usa (para ser completado se não configurar violação de 
confidencialidade): 

Nome da Medicação Propósito Vezes de Uso 

 

**Um Formulário de Receita de Medicação incluindo a Autorização de Pais/Responsáveis para 

Administração de Medicação, preenchido pelo médico do seu filho e um dos pais/responsáveis, devem ser 

submetidos ao enfermeiro da escola para todas as medicações prescritas e comuns administradas durante o dia de 

aula.** 

 

Por favor, insira qualquer outra coisa que você acha que é importante que o departamento de saúde saiba: 

 

Nome do Pai/Mãe/Responsável: _____________________________________   

Assinatura do Pai/Mãe/Responsável: ____________________________ Data: 

Assinatura do Aluno(a) (se maior de 18 anos): _____________________  Data: 
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