
                                                 
  HISTÓRICO MÉDICO 

FORMULÁRIO DO ALUNO 
 
Por favor complete pessoalmente as primeiras 2 páginas deste formulário depois leve as 
outras restantes para serem preenchidas por um clínico geral ou outro médico de sua 
confiança. 
 
Nome:__________________________________________________________________ 
Data de nasc.:____/___/___   
Endereço permanente: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Escola na qual está se inscrevendo:___________________________________________ 
Data de início da escola: _____/____/____ 
 
SAÚDE GERAL 
 

 Você conseguiria andar 10 Km se tivesse que fazê-lo?  (  )  Sim   (  )  Não 
Por favor explique ________________________________________________________ 
 

 É capaz de trabalhar normalmente fazendo esforço físico?  (  )  Sim   (  ) Não 
Por favor explique ________________________________________________________ 
 

 Atualmente você está em boa saúde?  (  ) Sim   (  ) Não 
Por favor explique ________________________________________________________ 
 
HISTÓRICO 
 
Por favor, responda as perguntas abaixo o mais completo possível: 
 
Liste todo tipo de doença e intervenções cirúrgicas que você já sofreu no passado(isto 
significa qualquer doença que requereu internação, ou tratamento que durou por mais de 
um mês e se estas doenças deixaram alguma seqüela) 
 
Doença:    Data:   Resultado  
____________________________  ________________  __________________________ 
____________________________  ________________  __________________________ 
____________________________  ________________  __________________________ 
 
Liste a qualquer doença séria na sua família: 
 
Doença       Membro da família 
____________________________________________  __________________________ 
_____________________________________________  __________________________ 
_____________________________________________  __________________________ 
 

Escola de Treinamento E Discipulado 
JOCUM - BOREL- Rio de Janeiro 



Está sob algum tratamento médico no momento? 
______________________________________________________________________ 
 
Já tomou ou toma algum remédio controlado? Explique: 
 

 
Peso:_________________Altura:_____________________ 
 
Existe alguma outra informação que você acha relevante para avaliarmos seu formulário 
nesta área?______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
SOMENTE PARA MULHERES 
 
Teve ou tem algum problema menstrual ou de gravidez?  Por favor, explique: 
 

 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
 
Eu, abaixo assinado, confirmo que toda informação acima é verdadeira e não omitiu nada 
a respeito de meu estado de saúde física e mental, passado e presente.  Estou ciente de 
que qualquer omissão poderá causar minha dispensa imediata do corpo docente da 
escola. 
 
Assinatura do aluno: _____________________________ Data:___________________ 
 
 
 
 
 
Por favor, enviar este formulário completo (do aluno e do médico) e envie-o junto com o 
de inscrição o mais breve possível para:   
 
ETED  -  JOCUM BOREL -RJ 
Caixa Postal 102 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ. CEP 20530-420 
 
Tel: (21)3656-9788/2208-6314 
E-mail: eted.borel@yahoo.com.br  
 


