
Escolas Públicas de Framingham 
Programa de Serviços de Saúde Escolar 
  
Serviços de Saúde Escolar 
As enfermeiras escolares promovem a saúde e o bem estar de todos os alunos das 
Escolas Públicas de Framingham através da prestação de cuidados de enfermagem 
de alta qualidade em todas as escolas durante o horário escolar. Todos os 
programas de saúde escolar e exigências demostrados abaixo estão em 
conformidade com as leis estaduais e federais, os regulamentos do Departamento 
de Saúde Pública de Massachusetts e a política das Escolas Públicas de 
Framingham que estão disponíveis com a enfermeira da escola ou podem ser 
acessados no site do Serviço de Saúde Escolar. 
 
Vacinações 
Para frequentar as Escolas Públicas de Framingham, todos os alunos do Pré-K a 
12a. série devem estar totalmente vacinados. A documentação oficial das 
imunizações exigidas deve ser fornecida para a enfermeira da escola antes da 
criança começar a frequentar a escola em qualquer idade. A enfermeira da escola 
pode fornecer-lhe uma lista das vacinas necessárias ou você pode encontrá-la no 
website do Serviço de Saúde Escolar.  
 
Somente isenções médicas e religiosas são aceitáveis para os requisitos de 
imunização. Se houver razões médicas pelas quais o seu filho não foi vacinado, 
uma declaração do seu médico deve ser fornecida para a enfermeira da escola. Por 
favor, indique a isenção religiosa por escrito à enfermeira da sua escola. 
 
Exames Físicos 
Todos os alunos nas Escolas Públicas de Framingham devem apresentar um exame 
físico realizado por um profissional de saúde nos últimos 12 meses antes da 
entrada na escola ou no prazo de 30 dias após a entrada na escola. Os alunos 
também devem fornecer documentação de exames físicos no jardim de infância, 1a, 
4a, 7a e 10a séries. 
 
Exames de saúde na escola 
Exames de visão / audição:   
Os alunos fazem exames anuais de visão e audição como exigido pela lei de 
Massachusetts. Você pode optar em ter seu filho não testado (audição) por motivos 
religiosos. Por favor, indique a isenção religiosa por escrito à enfermeira da sua 
escola. 
 
A enfermeira da escola irá informá-lo sobre as datas dos exames e sobre quaisquer 
preocupações ou resultados anormais e referir seu filho a um especialista em 
cuidados com a visão para uma avaliação mais profunda, se necessário. 
 



 
 
 
Triagem postural:  
A triagem postural é realizada anualmente para todos os estudantes da 5ª. a 9ª. série 
conforme exigido por lei em Massachusetts. Ele é feito para avaliar escoliose e/ou 
sinais precoces de problemas de coluna. A enfermeira da escola irá notificá-lo 
sobre as datas dos exames e sobre quaisquer preocupações ou resultados anormais. 
Se necessário, seu filho será encaminhado para o seu médico para uma avaliação 
mais profunda. Você pode renunciar a triagem postural do seu filho por motivos 
religiosos por escrito à enfermeira da sua escola. 
 
Avaliação de Índice de Massa Corporal (BMI/IMC):  
As escolas são obrigadas a medir a altura e o peso dos alunos na 1a, 4a, 7a e 10a 
séries e usar esses números para calcular o IMC de cada aluno. A triagem IMC é 
realizada de forma confidencial. A enfermeira da escola notificará das datas dos 
exames. Você pode isentar o seu filho dessa avaliação, informando a sua 
preferência por escrito à enfermeira da sua escola. 
  
Política de Medicação  
Os medicamentos com prescrição somente podem ser administrados na escola  
depois da enfermeira da escola receber ordens por escrito do médico/dentista do 
aluno e consentimento assinado pelos pais/responsáveis. Novas ordens de 
medicamentos são necessárias no início do ano escolar e expiram no final de cada 
ano letivo. Apenas os medicamentos em frascos originais prescritos por um médico 
e entregues na sala da enfermeira por um dos pais ou outro adulto, serão 
administrados na escola. Todos os medicamentos tomados durante o dia escolar 
devem ser armazenados na enfermaria e retirados por um dos pais/ responsáveis 
antes do encerramento do ano escolar. Quaisquer medicamentos não apanhados no 
último dia de aula serão destruídos. 
 
 
Sob certas circunstâncias, em consulta com a enfermeira da escola, o aluno pode 
auto administrar inaladores para asma, insulina ou Epi-pens® durante o dia escolar. 
Entre em contato com a enfermeira da escola para mais informações. 
 
Os medicamentos adquiridos nas prateleiras (OTC/over the counter), incluindo 
Advil, Tylenol, etc. podem ser administrados durante o dia escolar após o 
pai/responsável preencher uma autorização para administração de medicamentos 
OTC disponível no website do Serviço de Saúde Escolar ou com a enfermeira da 
escola. O formulário deve ser preenchido a cada ano letivo.  
 
 
 



Alunos com necessidades especiais de assistência de saúde 

As famílias são encorajadas a comunicar qualquer preocupação com a saúde do 
aluno para a enfermeira da escola. Se o seu filho tem asma, alergias, diabetes, 
convulsões, transtorno de déficit de atenção ou qualquer outro problema de saúde 
física ou mental que necessite de serviços de saúde especiais durante o horário 
escolar e/ou é assistido por tecnologia médica, por favor, reúna-se com a 
enfermeira escolar antes da entrada na escola.  
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