
 

Departamento de Saúde da LABBB na Lexington High School  

251 Waltham St. Lexington, MA 02421  

Tel: 781-861-2400 ext. 1009  

Fax: 781-861-1351  

SOLICITAÇÃO DE MEDICAÇÃO E FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO 

Aluno: _____________________________  DN: _____________  Alergias: _________________   

Nome do Medicamento: __________________ Dosagem:_____ Via: _________ Horário(s): _____   

(Observação: Sempre que possível, a medicação deve ser administrada fora do horário escolar). 

Motivo da Prescrição: _____________________________________________________________   

Data da Interrupção: ______________________________________________________________   

Circule uma opção: RENOVAÇÃO NOVO MEDICAMENTO MUDANÇA DE MEDICAMENTO 

MUDANÇA DE DOSAGEM        MUDANÇA DE HORÁRIO          INTERRUPÇÃO 

Efeitos colaterais/reações adversas: __________________________________________________ 

Outros medicamentos administrados: _________________________________________________ 

Comentários: _____________________________________________________________________ 

Assinatura do Médico: _______________________________ Data: _________________________ 

Nome do Médico por Extenso: ______________________________________________________  

Telefone do Médico: ______________________________________________________________ 

Autorização do Pai/Responsável para Administração de Medicamentos 

Autorizo meu filho/filha a autoadministrar o medicamento, caso a enfermaria da escola determine que 

este ato é seguro e apropriado. _____Sim _____Não 

Eu, abaixo assinado, autorizo a enfermaria da escola e a equipe encarregada a administrar os 

medicamentos acima. 

Assinatura do Pai/Responsável: _____________________________________  Data: _________ 

Telefone do Pai /Responsável (Residencial e Comercial) ________________________________  

Assinatura do Enfermeiro da LABBB: ______________________  Data: _____________________  

Assinatura do Aluno (maior de 18 anos): ____________________  Data: _____________________ 
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POLÍTICA DE MEDICAÇÃO RESUMIDA 

**Contacte com o Departamento de Saúde da LABBB para obter a política de medicação completa** 

 O medicamento deve estar acompanhado de uma solicitação de medicação e um formulário 

de autorização assinado pelo médico e pelo pai/responsável. 

 Para medicações de curto prazo, por até três dias letivos, o rótulo do medicamento é 

aceito como solicitação médica. Ainda assim, exige-se a assinatura dos pais. 

 O medicamento deve ser fornecido pelos pais, dentro do recipiente original, e ter 

data de validade vigente. 

 Os alunos não podem levar os medicamentos para a escola. Os pais ou outro adulto 

responsável (como o motorista do ônibus escolar) devem levar os medicamentos à 

enfermaria. Os alunos não estão permitidos a levar recipientes vazios para reaproveitamento. 

Por favor, não envie uma quantidade de medicamentos superior a trinta dias de suprimento. 

Qualquer quantidade que ultrapasse esta determinação será devolvida ou deverá ser coletada. 

 Os alunos não estão permitidos a levar ou autoadministrar medicamentos na escola. 

Exceções são feitas em caso de medicamentos emergenciais, como autoinjetores de 

adrenalina e broncodilatadores. 

 As solicitações de medicação são válidas por apenas um ano, a partir da data e assinatura 

do médico. 

 Os pais/responsáveis podem recuperar os medicamentos não utilizados após a 

interrupção do tratamento ou ao final do ano letivo. O medicamento será destruído se 

não for recolhido em uma semana após a expiração da validade da solicitação ou ao 

final do ano letivo do aluno. 

 Tubos de alimentação e/ou tubos transgástricos irrigados por água durante o horário escolar 

requerem uma solicitação assinada pelo médico. 
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