Como procurar
um diagnóstico
de dislexia no SUS
1. Separe os documentos necessários

Separe a identidade da criança e do responsável, comprovante de residência
e cartão do SUS.
Obs.: caso não possua o cartão do SUS, informe-se como fazer o seu na Unidade Básica
de Saúde (UBS) mais próxima, também conhecida como posto de saúde ou “postinho”.
Recomendação: procure levar um encaminhamento feito pela escola
ou relatório escolar recente para apresentar na UBS.

2. Procure a Unidade Básica de Saúde (UBS)
mais próxima de sua residência

Os profissionais da equipe identificam os cuidados necessários para cada pessoa,
que podem ser realizados na própria unidade ou em outro serviço da rede de
saúde.
Dica: se possível, agende uma consulta com o pediatra ou médico da família da
UBS.
Atenção: se você não souber a qual Unidade Básica de Saúde (UBS) ir, ligue para
156 e pergunte.

3. Converse com o médico

O que falar com o médico?
• Se a criança tiver um encaminhamento ou relatório da escola, comece
explicando ao médico que a escola identificou dificuldades para aprender.
• Descreva o desenvolvimento da criança e suas dificuldades. É importante que
o médico identifique se as dificuldades são específicas para aprender a ler e
escrever ou se estão presentes em outras áreas, como andar, se alimentar,
dormir e se comunicar.
• Caso a criança já tenha realizado exames de audição e de visão, é importante
relatar ao médico. Se a criança tiver algum problema de saúde ou tomar algum
medicamento, também avise o médico.
• Se alguém na família apresenta dificuldades semelhantes, comunique ao
médico.
• Compartilhe os resultados do EduEdu Dislexia com o médico.

4. O que esperar da consulta médica?

O médico deve encaminhar a criança para fazer avaliações específicas com
profissionais especialistas.
Obs.: em geral os profissionais envolvidos incluem psicólogos, fonoaudiólogos e/ou
neuropediatras.

instituto

