
Plano de Administração de Medicamentos para Asma 
(anexar cópia do pedido) 

 

_______________________________                 ____________ 

Nome do Aluno                                                                       Data Nascimento 

___________________________   _______________________ 
Nome Pais/Responsáveis     Telefone Pais/Responsáveis 
 

Alergia Alimentar/Medicamento:________________Alergia Sazonal:__________ 
  

O que causa a exacerbação da asma?___________________________________ 
 

Nome do medicamento a ser tomado na escola: ___________________________ 

Outros medicamentos usados para controlar a asma em casa: 
  

____________________________________________________________ 
 

Descrição de como a medicação será administrada na escola:  
  

____________________________________________________________ 
 
Possível Efeito Colateral/Reação Adversa/Problemas anteriores com medicação: 
____________________________________________________________ 
 
Esse medicamento precisa ser administrado em excursões e/ou antes das excursões? 
 

Sim   Não     _______________ Indicar se durante ou antes________________ 
(circule um) (iniciais dos pais/responsáveis) 
 

Se sim, o aluno pode autoadministrar o inalador?  ________________ 
            (iniciais dos pais/responsáveis) 

Verifiquei que o(a) meu/minha filho(a) pode realizar a autoadministração com 
supervisão e assistência mínimas. 
 ________________                                      ________________ 
 (iniciais dos pais/responsáveis)          (iniciais da enfermeira escolar)  
   

Li e revi este plano de administração de medicamentos. Por segurança, concordo que 

pode ser compartilhado com os professores e funcionários do(a) meu/minha filho(a). 

Também dou permissão para que a enfermeira escolar do(a) meu/minha filho(a) entre 

em contato com o médico ou pediatra prescritor se forem necessárias mais informações 

ou esclarecimentos. 

Eu, o pai/responsável de ____________________________ dou consentimento 

para que a enfermeira escolar administre a medicação do(a) meu/minha filho(a) na 

escola e, se acordado acima, para que meu/minha filho(a) autoadministre o inalador de 

asma indicado neste plano durante as excursões. 

 



______________________________/ _____________ 
(Assinatura Pais/Responsável)                                                       Data 
  
________________________________________/ _________________ 
 

Revisado: 

 

A medicação deve vir em um recipiente rotulado de farmácia e as informações no rótulo 

devem ser legíveis - não podemos aceitar rótulos que tenham sido alterados. 

Novas prescrições não podem ser iniciadas na escola. 

As alterações de dose exigem ordens médicas atualizadas. 

Nenhum medicamento será administrado após as 13h30, pois a enfermeira deve estar 

disponível para avaliação por uma hora após a administração da dose do medicamento. 

Os pais podem retirar a medicação a qualquer momento. 

 
 


