
  PROGRAMA DE SAÙDE ESCOLAR（学校保健） 
 
  (1) ENFERMARIA （保健室）  
  Em todas as escolas têm a enfermaria. Nos casos em que o aluno adoece ou se machuca, a 
enfermeira se encarrega das medidas de emergência. Também a enfermeira está presente para 
consultas ou de ordem emocional. 
 Quando tiver febre por doença, ou acidente e for conveniente ir ao médico,a escola entrará em 
contato com a familia. Como doenças e acidentes comprometem a vida da criança,informe ao 
professor o contato de emergência.Caso mude de trabalho,não esqueça de atualizar. 
 
 (2) EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE （定期健康診断） 
 Nas escolas do primário e ginásio do Japão,para saber da saúde do aluno,todos os anos tem o 
exame de saúde. Com base nestes resultados são feitas as orientações ou recomendações de 
tratamento. Após os exames,caso haja alguma recomendação de tratamento ou novos exames,ir 
rapidamente as médico e informar o resultado para à escola.  
 
  Exmes peródicos realizados 
 Exame biopmétrico (altura,peso,) Capacidade visual,Exame médico geral,Dentário, ( todos) 
 Exame de urina  ( todos) 
 Daltonismo( 4ª séries) 
 Auditivo(1ª ,2ª ,3 ª e  5ª séries) 
 Exame de oxiúro,Olhos e Otorrinolaringogia(1ª,3 ª  e  5ª séries) 
 Electrocardiograma(1ªe 4ª séries e 1ª série do ginásio) 
 Exame de parasita(1ª ,2ª ,e  3 ª séries) 
 Tuberculose(1ªsérie prim. e gin. e alguns casos da 2ª série prim. e gin.) 
 
 
(3) DOENÇAS CONTAGIOSAS（学校伝染病） 
  Nas escolas, devido ao grande número de crianças conviverem coletivamente,quando um aluno 
adoece, dependendo da doença existe o risco de contágio às outras crianças. 
 Por isso, quando for diagnosticado que está com doença contágiosa,avese à escola no mesmo dia. 
 Nos casos em que existe o risco de contágio às outras crianças,o aluno fica suspenso de ir para à 
escola até obter a permissão do médico, Seguindo as instruções entregue pela escola. Ceverá ser 
preenchido pelos pais e entregue à escola. A suspensão de ir para a escola será no caso das seguintes 
doenças. 
 
   Gripe Influenza, Coqueluche, Sarampo, Rubéola, Caxumba, Catapora, Faringite, 
   Tuberculose, Conjuntivite contagiosa, Conjuntivite aguda, Infecção hemorrágica do intensino 
 por bactéria e outras doenças contagiosas. 
 


