
Plano de Administração de Epinefrina 
(Ordem do Médico/Plano de Ação de Anafilaxia deve ser anexado) 

 

_______________________________                 ______________ 

Nome do Aluno                                                                       Data de Nascimento 
  

___________________________   _______________________ 

Nomes Pais/Responsáveis     Telefones Pais/Responsáveis 

__________________________   _______________________ 
Contato de Emergência Adicional    Telefone Contato de Emergência 
 

Alergia com risco de vida a: _____________________________________ 
Asma: sim (maior risco de anafilaxia)      não 
Outros medicamentos tomados em casa:_____________________________________ 
Data do último teste de alergia:___________Descrição da última reação alérgica:________ 
_________________________________________________________________ 
Modo de exposição que causa reação, ex: toque, inalação, ingestão____________________ 
 
Seu/sua filho(a) teve anafilaxia? ____________Epi-pen/epinefrina foi 
administrado?_________________ 
 
Plano para administração na escola: 
_________________________________________________________________ 
 

A epinefrina do(a) aluno(a) será enviada em todas as excursões e um 
membro da equipe treinado participará. 
O aluno tem permissão para transportar e autoadministrar epinefrina? Sim/não __________ 
        (desde que a enfermeira escolar concorde que é seguro e apropriado)                     (iniciais dos pais/responsáveis) 
 
Verifiquei que este(a) aluno(a) pode realizar a autoadministração com supervisão e assistência 
mínimas._________________                                                    __________________ 
                    (iniciais dos pais/responsáveis)                                                              (iniciais da enfermeira  escolar) 
 

Li e revisei este plano de administração de medicamentos e o plano de ação da 
prescrição/anafilaxia do médico. 

 Concordo que possa ser compartilhado com o(s) professor(es) do(a) meu/minha 
filho(a) 

 Concordo que a alergia com risco de vida do(a) meu/minha filho(a) será postada 
como um alerta no registro eletrônico do aluno e compartilhada com a equipe 

 Concordo que a foto do(a) meu/minha filho(a) e informações sobre alergias com 
risco de vida possam ser postadas em áreas exclusivas para funcionários da 
escola 

 Autorizo a enfermeira da escola do(a) meu/minha filho(a) a entrar em contato 
com o médico prescritor ou pediatra se forem necessárias mais informações ou 
esclarecimentos. 

 



Eu, o pai/responsável de ______________________________, dou 
consentimento para que a enfermeira da escola ou um funcionário treinado 
administre a epinefrina do(a) meu/minha filho(a) na escola e nas excursões escolares. 
  

 

______________________/________ _________________/_________ 
(Assinatura Pais/Responsáveis)  Data  (Assinatura Enfermeira Escolar)   Data 
 
_____________________________/___________ 
(Assinatura do aluno, se apropriado)              Data 
 

E/ou, se especificado acima 

 

Eu, o pai/responsável de ______________________________, dou 
consentimento para que meu/minha filho(a) carregue e administre sua própria 
epinefrina na escola e em excursões escolares. Entendo que um funcionário treinado 
estará disponível para ajudar, se foy preciso. 

 

______________________/________ _________________/_________ 
(Assinatura Pais/Responsáveis)  Data  (Assinatura Enfermeira Escolar)   Data 
 
_____________________________/___________ 
(Assinatura do aluno, se apropriado)              Data 
 

Revisado: 02/06/22 

 

Todos os medicamentos precisam ser levados à enfermeira da escola por um dos pais ou 
responsável. 
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. 
As alterações de dose exigem ordens médicas atualizadas. 
Os pais podem retirar a medicação a qualquer momento. 
 


