
 
 

FAVOR PREENCHER COM LETRA DE FORMA 
Nome:  M            F  

Data de Nascimento:  Idade:  RF ou RG no.:  

Profissão:  Se menor, nome do responsável:  

Endereço:  no.:  Compl.:  

CEP:  Bairro:  Cidade/UF:  

Telefones Res.:  Celular:  Tel. Coml.:  

e-mail:  

Servidor UNIFESP  Funcionário SPDM  Comunidade  
VÍNCULO: 

Aluno  Nível: Autorizado    De onde: 

Se for do complexo UNIFESP/SPDM – Setor:  Ramal/VOIP:  

Fuma?  Nunca fumei  Sim   Quantos por dia?  Ex-fumante   Parou há quanto tempo?  

Álcool: bebe?  Não  Sim   Qual?  Frequência:  Quanto por vez:  

Doenças Pessoais (informe doenças cardiovasculares, pulmonares, ortopédicas e musculares, além de cirurgias e condições 
como diabetes, obesidade e hipertensão) 

  

  

  

Doenças na Família (informe, além da doença, o parentesco restringindo-se a pai, mãe, irmãos e avós) 

  

  

  

Toma Medicamento de uso contínuo: Não  Sim   Qual?  

É alérgico a algum medicamento? Não  Sim   Qual?  

Qual medicamento (e quantas gotas) costuma utilizar para Dor de cabeça:  

Febre:  Cólicas e dor de estômago:  

Tem sentindo dores no corpo ultimamente?  Não  Sim   Onde?  

Já teve ou costuma ter: Desmaios  Convulsões  Enjoos frequentes  Dores de cabeça frequentes  

Está em dieta para perder ou ganhar peso? Não          Sim  Tipo sanguíneo:  

Em média, quantas horas de sono por dia?  

Pratica alguma atividade física atualmente? Não  Sim  Qual?  Há quanto tempo?  

E no passado, já praticou? Não  Sim  Qual?  Parado há quanto tempo?  

Qual seu objetivo? Condicionamento Físico  Convívio Social  Saúde  Lazer  Prep. física para esporte  

 

MODALIDADES PRETENDIDAS (NO MÁXIMO DUAS POR PESSOA): antes de escolher, verifique em nosso site o 
calendário com as atividades que estão sendo oferecidas e seus respectivos horários. Confirme na secretaria se existem 
vagas disponíveis na modalidade pretendida. Caso queira frequentar duas atividades, após preencher esta inscrição, tire 
uma cópia para ser entregue junto com a inscrição original. 

1) 2) 

 
Autorizo a utilização destes dados (exceto os pessoais) para realização de estudos na área de Saúde Pública. 
 
São Paulo,   

  Assinatura 

INSCRIÇÃO E ANAMNESE 



 

 

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) 

 

Este questionário tem por objetivo identificar a necessidade de avaliação por um médico 

antes do início da atividade física. Caso você responda “sim” a uma ou mais perguntas, 

converse com seu médico ANTES de aumentar seu nível atual de atividade física. 

Mencione este questionário e as perguntas às quais você respondeu “sim”. Por favor, 

assinale “sim” ou “não” às seguintes perguntas: 

 

1) Algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só deveria 

realizar atividade física supervisionado por profissionais de saúde? 

Sim     Não    

2) Você sente dores no peito quando pratica atividade física? 

Sim     Não    

3) No último mês, você sentiu dores no peito quando pratica atividade física? 

Sim     Não    

4) Você apresenta desequilíbrio devido à tontura e/ou à perda de consciência? 

Sim     Não    

5) Você possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela atividade 

física? 

Sim     Não    

6) Você toma atualmente algum medicamento para pressão arterial e/ou problema de 

coração? 

Sim     Não    

7) Sabe de alguma outra razão pela qual você não deve praticar atividade física? 

Sim     Não    

 

Local e data: 

Nome completo: 

 

Assinatura:__________________________________________ 

 
 


