
 

                                          Data:___/___/____  

 

 

Nome:  ______________________________________________ Data de Nasc.: ___/___/____  

Nome da mãe: _____________________________ Telemóvel da mãe:____________________ 

Nome do pai: ______________________________ Telemóvel do pai:_____________________ 

Telefone Casa:___________________________  

Endereço:_____________________________________________________________________  

Cód. Postal__________ Localidade:___________________ Contribuinte:__________________ 

Email:____________________________ Gostaria de receber alguma informação sobre a nossa 
clínica e dicas de saúde? �Sim   �Não 

A quem podemos agradecer por tê-lo(a) referido à nossa clínica?________________________ 

 

INFORMAÇÃO  E  HISTORIAL  DA  CRIANÇA 

 
No nosso dia-a-dia, passamos por diversos stresses físicos, bioquímicos e psicológicos/emocionais que vão se acumulando e 
criando uma séria redução no nosso potencial de saúde. Muitas vezes, esses efeitos são graduais e podem até nem ser sentidos 
até se tornarem problemas mais complicados. Ao responder às seguintes questões, dar-nos-á um perfil de problemas passados e 
presentes que nos ajudará a melhor compreender o seu caso e a desenvolver o plano mais adequado para a sua situação. 

A Sua Saúde 

Bem-vindo(a) à  Health Connection, especialistas na sua saúde e no seu bem-estar.
O nosso primeiro objectivo é ir ao encontro dosproblemas que o(a) trouxeram cá. E o segundo é oferecer-lhe a oportunidade de 
melhorar a sua saúde como um todo, agora e para o futuro.  

HCxNUC
Typewritten text
(  ) Permito a utilização dos meus dados pessoais pela Health Connection, com a finalidade de diagnosticar os problemas de coluna, identificar a melhor forma de correção e acompanhar a evolução, assim como para o envio de informações sobre o tratamento e as actividades diversas da clínica, por e-mail e/ou telefone.Conheça a nossa Política de Privacidade no site www.saudecoluna.com                                                                                                                                 ________________________________________                                                                                                                                                                         											    O Paciente* * No caso de crianças menores de 18 anos, o consentimento deve ser realizado por um dos pais ou representante legal.



 
 
 
Peso à nascença: ______ , actual: _______ Altura à nascença: ______ , actual: ______ 
Duração de gestação:_____ semanas.    Duração do nascimento: __________________ 

Medicamentos administrados à mãe durante o trabalho de parto? Sim �  Não � , 
O quê?_________________________________________________________________ 

Tipo de parto:  Normal vaginal �    Fórceps �   Ventosa  �   Posição anormal do feto � 

Cesariana �   Hospital �    Maternidade �    outro: _______________________________ 

Problemas durante a gravidez: _____________________________________________ 
Problemas durante o trabalho de parto e nascimento: __________________________ 
APGAR à nascença: ________ após 5 minutos: _________ 
Alimentação do bebé: amamentação_____ meses; biberão________ 
Alimentação da criança: saudável_______________ pobre_______________________ 
Nº de horas dormidas por noite: ______Qualidade do sono:  boa � razoável � má � 

 
Com que idade a criança começou a: 

Responder ao som_____________ seguir um objecto com os olhos ___________ 
segurar a cabeça sozinho(a)___________ sentar-se sozinho(a)______________    
gatinhar_____________ ficar de pé_______________andar sozinho(a)_____________ 
 

Razão para esta consulta?_________________________________________________ 
 

A criança já teve problemas com: 
 

  Dor de cabeça   Problemas Ortopédicos   Problemas digestivos   Comportamento Anormal 

  Tonturas   Problemas no pescoço   Pouco apetite   DDAH 

  Desmaios   Problemas nos braços   Dores de estômago   Hérnias 

  Convulsões   Problemas nas pernas   Refluxo   Dores musculares 

  Problemas Cardíacos   Problemas de articulação   Obstipação   Dores de crescimento 

  Dor de ouvido crónico   Dores nas costas   Diarreia   Alérgico a ____________ 

  Sinusites    Má postura   Diabete   Alérgico a ____________ 

  Asma   Escoliose   Hipertensão   Alérgico a ____________ 

  Constipações/Gripes   Problemas para andar   Anemia   Outro ________________ 

  Cólicas   Ossos partidos   Chichi na cama   Outro ________________ 
 

A criança já teve alguns dos seguintes traumas na coluna: 
 
  Cair do andarilho   Cair da cama ou sofá   Cair dos patins/skateboard 

  Cair do berço   Cair do baloiço   Cair da bicicleta 

  Cair de cadeira da papa   Cair do escorrega   Cair da escada 

  Cair da mesa de trocar a fralda   Cair das barras   Outro ___________________ 

 
A criança pratica algum desporto? Qual? _____________________________________ 

A criança já teve algum acidente praticando desporto? Explique___________________ 

 

  
GOSTARIA DE APRENDER MAIS SOBRE: 
Coaching (Desenvolvimento Pessoal e Profissional) �    Parto/Amamentação �    Postura �
Como mudar  de atitude  �    Mitos e Hábitos  Sobre  a  Saúde  �


