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Do que os estudantes precisam?
O que aS políticaS públicaS têm para oferecer?

Quais as possibilidades nos territórios?



Que situações vamos 
compartilhar com a SAÚDE?

Assistência 
Social

Meio 
Ambiente

Segurança 
Pública e 
Proteção 

Social

Cultura

Esporte e 
Lazer

Desenvolvimento 
econômico, 

trabalho e emprego

Urbanismo

...Habitação



ATENÇÃO AO ESTUDANTE  
COM DIFICULDADES ESCOLARES E/OU NA ESCOLA

Atualizado em abril 2019

FLUXOS 
 EDUCAÇÃO        SAÚDE 



CONTRIBUIÇÕES DO 
COMPARTILHAMENTO DE CASOS

Corresponsabilização

Manter no caminho/fluxo 

Comunicação e informação   



1 FREDERICO NETO, Francisco et al . Criança com dificuldade de aprendizagem: o processo de construção de uma guia de encaminhamento de alunos com queixas 
escolares a serviços de saúde. Rev. psicopedag.,  São Paulo ,  v. 32, n. 98, p. 158-167,   2015 .   Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-84862015000200006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  01  jul.  2019.

DIALOGAR

Falar 

Escutar Respeitar



A ESCOLA

Identifica necessidade de encaminhar a criança 
ou o estudante para atendimento em saúde.



AVALIAÇÃO NA ESCOLA



FORMULÁRIOS: onde  encontrar



FORMULÁRIOS: onde  encontrar



FORMULÁRIOS: onde  encontrar



FORMULÁRIOS: onde  encontrar



FORMULÁRIOS: onde  encontrar



FIA - Ficha Interdisciplinar do Aluno

Para qualquer 
encaminhamento em 

Saúde

Para qualquer 
encaminhamento 

em Saúde

Parecer  Escolar



FIA - Ficha Interdisciplinar do Aluno

VERSO 
Para uso do 

profissional da 
saúde 



Questionário SNAP
Pais e 

Professores 
preenchem



ELABORAÇÃO DE PARECER PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE 



ELABORAÇÃO DE PARECER PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE 



A ESCOLA
• Preenche o FORMULÁRIO INTERDISCIPLINAR DO 

ALUNO - FIA e o SNAP.


• Chama os responsáveis pela criança/estudante: 


• Esclarece os motivos que levaram a escola a 
chamar os responsáveis e a importância da 
família na realização do acompanhamento em 
saúde solicitado, esclarecendo o impacto 
dessa solicitação/acompanhamento na vida 
escolar da criança/estudante.


• Explica e solicita o preenchimento do SNAP.



A ESCOLA

Identifica a UBS 
que a família 

acessa e orienta 
para que a 

procurem para 
marcar médico.

Lembre-se que 
trabalhamos para o 

desenvolvimento da autonomia, 
empoderamento e 

responsabilização das famílias.  

Assim, é a família que deve buscar o 
agendamento médico e não a UBS 

passar data de consulta para a escola 
e a escola comunicar a família.  

Isso retira da família essa 
responsabilidade.



A ESCOLA
Encaminha por email para a UBS que a família em 

questão acessa, os formulários FIA e SNAP 
(escola e responsáveis) preenchidos. 

                               Monitora.

Conversa com a família. Se 
sem sucesso, busca a UBS para saber 

se a criança ou o estudante encaminhado foi 
para o atendimento e para saber se foi 
encaminhado para algum especialista.  

Se a família não procurou a UBS discute com o 
serviço de saúde que estratégia podem utilizar 

para mobilizarem a família a buscarem o 
atendimento necessário.

ou preenche 
psicossocial 

ou ... 
ou notifica o 

Conselho 
Tutelar



Qualquer dificuldade em saber junto à família, sobre os 
atendimentos obtidos, busque informações na UBS em 
conversa pessoalmente ou por e-mail. 


É adequado que os serviços de saúde 

não informem por telefone informações 

pessoais. 


Informações específicas sobre atendimentos em neurologia e 
psicologia, quando não obtidos junto às famílias ou UBS, 
podem ser solicitadas pelo e-mail srossetti@caxias.rs.gov.br 
mediante a informação de dados completos (nome, data de 

nascimento, nome da mãe e cartão SUS) do estudante. 

A ESCOLA

Lei Geral de 
Proteção de 

Dados



AMPLIANDO O 
CONHECIMENTO...

O que acontece 
com a FIA depois 

que chega no 
serviço de Saúde 



1- Para que as fichas não sejam extraviadas, deverão ser 
SEMPRE anexadas ao prontuário do educando em todos 
os serviços de saúde : UBS , CES , CAIS MENTAL , CAPS i  
   1.1 - O serviço de saúde  deverá abrir prontuário caso não 
este não exista ainda . Aguardar o atendimento. 

2 - Quando a UBS entregar o comprovante de marcação 
de consulta da especialidade (mosquitinho)  para os pais, 
devem relembrá-los de mostrar este comprovante na escola. 

3- As Fichas Interdisciplinares do Aluno e os SNAP 
poderão ir por email da escola para a UBS. A orientação será 
de encaminhar para o email da UBS e do gerente. Os 
acordos locais devem ser definidos  entre diretores e 
gerentes.

OS SERVIÇOS DE SAÚDE 



4- Quando há necessidade de informações sobre os alunos 
considerando situações de maior vulnerabilidade, respeitando 
a individualidade de cada família e criança, o coordenador 
pedagógico da escola poderá solicitar informações à gerência 
da UBS ou à assessoria psicossocial do setor pedagógico da 
SMED. 

4.1 Orientamos que estas informações devem ser referentes 
apenas as informações do SISSAP/ SIGSS : lista de espera 
da especialidade  e status dos agendamentos. 

4.2 As informações referentes a prontuários jamais deverão 
ser compartilhadas. 

OS SERVIÇOS DE SAÚDE 



5. O pediatra /médico ESF  que atende este aluno na UBS 
deverá durante o atendimento registrar  as informações na 
FIA. Estas Fichas não retornam as UBS ou escolas.  

6. Para agendamento no SISSAP para as especialidades - 
sinalizar nas observações DIFICULDADES ESCOLARES.  A 
Central de Regulação Ambulatorial deverá agendar para os 
serviços de neurologia do CES e para os serviços de 
psicologia e psiquiatria do CAIS MENTAL.

OS SERVIÇOS DE SAÚDE 



Dúvidas 

A assessoria na Smed 
pode lhe ajudar.



Obrigado!


