
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MÉDICA - Somente para alunos com alergia e/ou sintomas

Este relatório tem o objetivo de aperfeiçoar as medidas de vigilância, prevenção e controle de

doenças de transmissão respiratória no âmbito da Escola das Nações, com ênfase na

COVID-19. Ele deve ser preenchido e assinado por um médico. O responsável pelo aluno

entregará o relatório às nossas enfermeiras ao retornar ao campus.

01. Identificação

● Nome completo do aluno:

● Data de nascimento:

● Série/ Ano/Grade:

● Endereço residencial:

● Nome dos pais/responsáveis:

● Número(s) de telefone:

02. Caracterização do caso clínico

● Data dos primeiros sintomas:

● Sinais e sintomas

❏ Febre aferida ou referida

❏ Tosse

❏ Dor de garganta

❏ Cefaleia

❏ Rinorreia ou congestão nasal

❏ Prurido nasal ou acesso de espirros

❏ Conjuntivite

❏ Fadiga

❏ Mialgia

❏ Anorexia ou hiporexia

❏ Perda de paladar (ageusia)

❏ Perda de olfato (anosmia)

❏ Sintomas gastrointestinais

❏ Sat. O2 < 94% em ar ambiente

❏ Exantema

❏ Artralgia

❏ Outro(s):



● Há relato de contato desprotegido com caso clínico semelhante? Se sim, no domicílio,

na escola ou em outro lugar?

● Quantos dias decorreram da última vez em que se deu esse contato? Menos ou mais

de 5 dias?

03. Antecedentes patológicos

❏ Doenças imunológicas

❏ Corticoterapia prolongada

❏ Asma

❏ Rinite alérgica

❏ Bronquiolite

❏ Pneumopatias crônicas

❏ Doença neurológica que comprometa a função respiratória

❏ Obesidade

❏ Outro(s):

04. Informações complementares

● Foram realizados exames laboratoriais?

❏ Não havia indicação para o caso.

❏ Havia indicação, mas não foram realizados.

❏ Se sim, especifique-os.

● A situação vacinal está em dia? Em caso negativo, especifique.

● Observações:

05. Conclusão

Com base nas informações acima, e a seu juízo clínico, o aluno

❏ Deve cumprir isolamento domiciliar por 14 dias contados a partir da data dos

primeiros sintomas, ou até que seja afastada hipótese de doença transmissível.

❏ Está apto a retornar ao ambiente escolar.

_________________________________               __________________________________
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MEDICAL ASSESSMENT REPORT

This report aims to improve measures for the surveillance, prevention, and control of

respiratory transmission of diseases within the scope of School of the Nations, with an

emphasis on COVID-19. This report must be filled out and signed by a doctor. The student’s

parent/guardian must deliver it to the school’s nurse.

01. Identification

● Student’s Full name:

● Date of Birth:

● Grade:

● Address:

● Parent’s/Guardian’s name:

● Telephone:

02. Characterization of the Clinical Case

● Date of first symptoms:

● Symptoms:

❏ Fever measured or reported

❏ Cough

❏ Sore throat

❏ Headache

❏ Runny nose or nasal congestion

❏ Itchy nose or excessive sneezing

❏ Conjunctivitis

❏ Fatigue

❏ Myalgia

❏ Anorexia or hyporexia

❏ Loss of taste (ageusia)

❏ Loss of smell (anosmia)

❏ Gastrointestinal symptoms

❏ Sat. O2 <94% in room air

❏ Rash

❏ Arthralgia

❏ Other:



● Is there a report of unprotected contact with a person with a similar clinical case? If so,

did such contact occur at home, at school, or elsewhere?

● How many days have passed since the last contact occurred? Fewer or more than five

days?

03. Pathological Antecedents

❏ Immunological diseases

❏ Prolonged corticosteroid therapy

❏ Asthma

❏ Allergic rhinitis

❏ Bronchiolitis

❏ Chronic lung diseases

❏ Neurological disease that compromises respiratory function

❏ Obesity

❏ Other:

04. Additional Information

● Were laboratory exams performed?

❏ No laboratory exams were prescribed for the case.

❏ Laboratory exams were prescribed, but none were performed.

❏ Yes, please specify:

● Are vaccinations up to date? If not, specify.

● Observations:

05. Conclusion

Based on the information above, and in my clinical judgment, the student:

❏ must remain in isolation at home isolation for 14 days from the date of the first

symptoms or until the possibility of communicable disease is ruled out.

❏ is able to return to the school environment.
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