
 

 

Formulário Médico FIA para solicitação de carteira internacional 

 

Dr:____________________________________________________________________________________ 
(Nome, assinatura e Carimbo CRM do Médico) 

 
Temporada/(ano): ______________ 

Sobrenome:________________________________     Nome:_____________________________________ 

Nacionalidade:__________________________     Confederação:___________________________________  

Data de nasc.:________________________________     Altura:_________________ Peso:______________ 

Equipe:_________________________________________________________________________________ 

Número do Carro:_________________________________________________________________________ 

Você tem alguma alergia a alimentos/remédios? (incluindo contraste):   SIM □  -  NÃO □ , 

especifique:______________________________________________________________________________ 
 

Alguma contra-indicação para fazer Ressonância Magnética? (próteses de metal, etc.):  SIM□  -  NÃO □, 

especifique:______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Grupo Sanguíneo:_________________________________________________________________________ 

 

Histórico Médico e Cirúrgico: Por favor dar detalhes completos, incluindo datas 

Anestesia:  Você já tomou anestesia geral alguma vez?   SIM □  -  NÃO□ 

        Se sim, houve algum problema relacionado à anestesia?   SIM □  -  NÃO□,      

           

especifique:_____________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Você já sofreu uma Concussão ou Ferimento na cabeça? (ligado ou não a um evento FIA)   SIM□  -  NÃO□ 
 

 Data mais recente: _____/_____/______       Data anterior:_____/_____/______ 

               d         m           a               d          m          a 

Você já sofreu uma fratura vertebral? (ligada ou não a um evento FIA)   SIM  □  -   NÃO □ 
 

Por favor indique qualquer desordem em andamento, anormalidades sob cuidados ou  

 

tratamentos de longo prazo: (ex. diabetes, pressão alta, etc.)_____________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Você tem algum TUE (Isenção de Uso Terapêutico) para alguma medicação no momento?  Não aplicável □ - SIM □ 

Sintomas atuais/problemas  –  se sim por favor dê detalhes: 

 Cardiovascular                                                           SIM □  -  NÃO□ 

 Respiratório     SIM □  -   NÃO□ 
 Neurológico     SIM □  -  NÃO□ 

 Auditivo     SIM □  -  NÃO□ 

 Reumatológico     SIM □  -  NÃO□ 

 Gastrointestinal    SIM □  -  NÃO□ 

 Dermatológico     SIM □ -  NÃO□ 

 Outros      SIM □  -  NÃO□ 
 Visual - lentes de contato ou óculos  SIM □  -  NÃO□ 

Supervisão médica especial    SIM □  -  NÃO□ 

 

Você recebeu a vacina anti tetânica nos últimos 10 anos?   SIM □   -   NÃO □  (Ano__________) 

Eu certifico que os dados acima são verdadeiros e completos e que comunicarei qualquer informação nova que seja 

 relevante, ligada ou não a um evento FIA. 

 

Data:____/____/______ Ass. Piloto:________________________________________________ 

 

Antidopagem 

Eu declaro que, 

                           li e entendi as regras de antidopagem da FIA                       NÃO□    SIM□ 

                          checo que medicamentos/métodos não são proibidos antes de tomá-los 

                                                                                                                                  NÃO□    SIM□ 

                           eu tenho uma TUE (Isenção de Uso Terapêutico) lista proibida da WADA 

                                                                                                                                  NÃO □   SIM□ 

                                                                                                                    se sim, para:___________ 

 

                                                               Ass. Piloto:_____________________________________ 

 



   

 
CONFIDENCIAL – DADOS MÉDICOS DO PILOTO 

Sobrenome: ______________________________ Nome: _____________________________  

Sexo:   Masculino ☐  Feminino ☐ 

Data de nascimento (dia/mês/ano): _____ /____ /_____    altura: ________     Peso: ______ kg 

Equipe: ____________________________________   Nacionalidade: ___________________  

Alergia a algum medicamento(incluindo contraste usado em ressonância mag.):___________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Responda marcando a lacuna apropriada:  

Qualquer contra-indicação referente à ressonância magnética:  NÃO ☐   SIM ☐  
 

Histórico:  
Médico:____________________________________________________________________  
 
Cirúrgico:___________________________________________________________________ 
  

Você já tomou anestesia geral?     NÃO ☐  SIM ☐ 

Em caso positivo, houve problema com a anestesia?  NÃO ☐  SIM ☐ (especificar) 

Você já recebeu transfusão de sangue alguma vez?           NÃO ☐  SIM ☐ 

Concussão (ligada ou não a um evento FIA)   NÃO ☐  SIM ☐ 
  
                        Mais recente        (data dia/mês/ano) ______/______/______ 
 
 Anterior                 (data dia/mês/ano) ______/______/______ 
 

Fratura Vertebral (ligada ou não a um evento FIA) NÃO ☐ SIM ☐ 
 
Em caso positivo, indicar o nível: _______________________________________________________________ 
 

Doenças crônicas em tratamento (diabetes, hipertensão): ___________________________________________ 

Tratamentos a longo prazo: 

                              Sintomas/problemas atuais  NÃO ☐  SIM ☐ (especificar) 

                                                 Cardiovascular NÃO ☐  SIM ☐ 

                                                      Respiratória NÃO ☐  SIM ☐ 

                                             Neuropsiquiátrica  NÃO ☐  SIM ☐ 

                                                               Visual NÃO ☐  SIM ☐ 

                                                    Uso de lentes NÃO ☐  SIM ☐ 

                                                           Auditivo     NÃO ☐  SIM ☐ 

                                                  Reumatológica NÃO ☐  SIM ☐ 

                                                Gastrointestinal NÃO ☐  SIM ☐ 

                                                  Dermatológica NÃO ☐  SIM ☐ 

                                                              Outras NÃO ☐  SIM ☐  

Vacina anti-tetânica (altamente recomendada) tomou nos últimos 10 anos  NÃO☐SIM☐ (ano_____) 

Eu certifico aqui que os dados acima são verdadeiros e completos e que qualquer informação relevante nova, ligada 
ou não a uma competição, será rapidamente enviada à CBA. 

Date:  ........./........./.........  Assinatura do Piloto :........................................................... 


