
A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS COM DISLEXIA 

NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE 

 
(Publicado no site Dislexia, e agora? em 20/01/2015) 

 

 

Escolhi este tema pela minha vivência como terapeuta ocupacional, 

pedagoga e psicopedagoga, ex-integrante de uma equipe do Departamento de 

Saúde Mental de município da zona oeste do estado de São Paulo e pela 

relevância dessa rede no cenário nacional, por suas características e 

especificidades. Atuo agora, não mais diretamente na área de saúde, mas 

como coordenadora e consultora educacional, especialista em processos de 

inclusão escolar e me sinto provocada por inúmeros questionamentos sobre a 

atuação dos profissionais da área de saúde e o trabalho oferecido, 

principalmente na rede pública, à criança e adolescente que apresentam 

problemas em suas trajetórias escolares, mais especificamente aos quadros de 

dislexia. 

Afinal, como é feito o atendimento às crianças que chegam à rede 

pública de saúde, encaminhadas pela escola com queixa de dificuldades de 

aprendizagem, e qual o retorno dado á rede educacional? 

Percebemos que a rede de saúde carece do profissional qualificado para 

realizar, juntamente com a equipe interdisciplinar, o diagnóstico e a intervenção 

adequados nos casos de problemas de aprendizagem, dentre eles a dislexia. 

Portanto, não só o acompanhamento destas crianças é inexistente, como 

também o diagnóstico não é feito de forma adequada. 

O que vemos na rede pública de saúde, são crianças e adolescentes 

que ficam por anos passando de um profissional para outro, neurologistas, 

fonoaudiólogos e psicólogos, sem que haja um diagnóstico e uma intervenção 

assertivos. Isto, quando estes profissionais fazem parte do quadro de 

servidores dos postos de saúde disponíveis. 

Resultado: os pais, cansados da ineficiência do trabalho realizado, 

acabam desistindo de levar seus filhos aos atendimentos; e a escola, também 

desesperançada pela falta de retorno e orientação, “desiste” destes alunos e 



passa a aprová-los sem que seja realizado um trabalho pedagógico adequado 

e produtivo. 

Dentro deste cenário, o caso de alunos que apresentam um quadro de 

dislexia, não é diferente. A dificuldade do diagnóstico e da intervenção 

interdisciplinares, que devem ser realizados por profissionais qualificados, 

talvez seja o maior empecilho. Afinal, sabemos que não são todos os 

neurologistas, ou psicólogos, ou fonoaudiólogos que tem expertise na atuação 

junto aos quadros de dislexia. 

Além disso, a atuação do psicopedagogo com alunos disléxicos é 

fundamental. E sabemos que este profissional não faz parte da rede pública de 

saúde; quando muito, estão nas escolas para realizar trabalhos alheios ao aqui 

discutido. 

Sabemos também que a escola não consegue e não pode dar conta 

sozinha dos casos de problemas de aprendizagem, pois estes, devido à 

complexidade que os envolve, necessitam acompanhamento, como já citamos, 

de profissionais especializados.  

E assistência pública aos alunos com dislexia é falha e a escola e as 

famílias destas crianças estão desamparadas. Devemos assim, lutar para que 

este atendimento específico seja oferecido pelo serviço público. Só assim, 

poderemos dar conta dos inúmeros casos de crianças disléxicas que se 

encontram absolutamente desassistidas e, portanto, caminhando para o 

fracasso escolar. 
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