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        Realização: 

 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO MÉDICA 
 
Esse formulário deve ser preenchido pelo médico responsável pelo acompanhamento do atleta transplantado. 
 
Nome do atleta: _______________________________________________________ 

Idade: ________       Data de nascimento: ____ /____ /____      Sexo: (   )F     (   )M      

Doença de base que motivou o transplante: _______________________ 

Tipo de transplante (    ) doador falecido  (     ) doador vivo 

Data do transplante: ____ /____ /____ 

Retransplante? (    ) SIM     Data do último transplante: ____ /____ /____ 
 
Órgão(s) ou tecido transplantado(s): 
(    ) Rim    (    ) Pulmão unilateral    (    ) Pulmão bilateral    (    ) Coração    (    ) Fígado     
(    ) Pâncreas    (    ) Intestino    (    ) Córneas     (    ) Medula Óssea Alogênico 
 
Alergias: ____________________________________________________ 

Restrição alimentar: __________________________________________ 
 
Paciente faz uso de anticoagulantes?  
(  ) SIM. Caso faça uso, destacamos que o atleta não deve praticar algumas atividades esportivas. Dentre as 
modalidades dos I JBTx, o atleta em uso de anticoagulante poderá participar apenas da caminhada de 6K. 
(   ) NÃO  
 
Medicamentos: 

Nome Dose Posologia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Assinatura do médico com carimbo:____________________________________________________ 

Nome do médico:________________________________________________ 

CRM (Estado): ___________________                        Data: ____ /____ /_____ 

Telefone ou e-mail para contato: ___________________________________ 
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        Realização: 

 

RELATÓRIO MÉDICO DE APTIDÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS I JBTX 

 
Eu, atesto que o(a) atleta ________________________________________________________________ 
encontra-se clinicamente estável, em seguimento médico regular e não apresentou nenhuma 
intercorrência médica nos últimos 3 meses. Foi avaliado por mim, com a realização de exames 
complementares quando indicados, encontrando-se apto a praticar e competir nas seguintes 
modalidades que manifestou interesse: 
 
Adultos (idade > 18 anos) 
(   )SIM    (   ) NÃO - Caminhada 6K (atividade física de intensidade baixa) 
(   )SIM    (   ) NÃO - Corrida 6K (atividade física de intensidade alta) 
(   )SIM    (   ) NÃO - Tênis de campo (atividade física de intensidade alta) 
(   )SIM    (   ) NÃO - Natação (atividade física de intensidade alta) 
(   )SIM    (   ) NÃO - Atletismo (atividade física de intensidade alta) 
 
Juniores (idade entre 14 e 17 anos) 
(   )SIM    (   ) NÃO - Atletismo (atividade física de intensidade alta) 
(   )SIM    (   ) NÃO -  Natação (atividade física de intensidade alta) 
(   )SIM    (   ) NÃO - Tênis de campo (atividade física de intensidade alta) 
 
Infantil (idade < 13 anos) 
(  )SIM   (  ) NÃO - Atletismo (atividades recreativas e de intensidade alta): Pentatlo [Lançamento de 
pelota (250g); Lançamento de dardo (dardo plástico sem ponta, adaptado - 70cm/300g); 50m rasos; 
Salto em distância; Corrida de agilidade (25m entre cones)]. 
(   )SIM   (   ) NÃO - Natação: Nado livre 25m (atividade física de intensidade alta) 
 
 
 
Assinatura do médico com carimbo:____________________________________________________ 

Nome do médico:________________________________________________ 

CRM (Estado): ___________________                        Data: ____ /____ /_____ 

Telefone ou e-mail para contato: ___________________________________ 
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