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Centro Médico Escolar do Greater Portland Health  

(School Based Health Center - SBHC) 

Perguntas frequentes 
 

 

Pergunta: Quais escolas têm centros médicos? 
Resposta: Em Portland: King Middle School, Deering High School, Portland High School, Casco Bay 

High School e PATHS.  
Em Westbrook: Westbrook High School 

 

Pergunta: Como posso inscrever meu filho (a)? 
Resposta: Preencha e assine o formulário de inscrição. O formulário preenchido pode ser entregue das 

seguintes formas: ao centro médico escolar, ao enfermeiro da escola ou a um professor da sala de aula. 

 

Pergunta: O meu filho (a) pode se consultar com um profissional da área de saúde se o formulário 

de inscrição não for devolvido com uma assinatura de um dos pais? 

Resposta: Estudantes menores de idade (com menos de 18 anos de idade*) do Centro Médico Escolar 

(SBHC, School Based Health Center) devem ter o formulário assinado antes de serem atendidos por um 
profissional de saúde. Um consentimento verbal feito por um dos pais ou guardião é permitido.  

O formulário completo e assinado precisa ser devolvido antes da realização de qualquer serviço adicional.  

O formulário de inscrição atua como um comprovante de permissão para fornecer serviços médicos e de 
saúde mental a um menor. 

*Uma pessoa menor de idade poderá dar seu consentimento para qualquer serviço médico, de saúde 

mental, odontológico ou outro serviço de aconselhamento em saúde, se estiver:  

1. Vivendo separadamente; de forma independente do apoio dos pais   
2. Casado (a)  

3. Membro das Forças Armadas 

4. Emancipado (a) 
Se o estudante tiver mais de 18 anos de idade, ele pode preencher e assinar o formulário de inscrição para 

rece ber serviços no Centro Médico Escolar. 

 

Pergunta: O que caracteriza uma visita confidencial?   
Resposta: Estudantes inscritos no Centro Médico Escolar terão acesso a serviços confidenciais (a não ser 

que o estudante escolha incluir pai ou mãe no processo e dê permissão para tal). Os serviços a seguir 

podem ser fornecidos sem nenhum consentimento parental adicional e são consideradas visitas 
confidenciais. 

 Serviços contraceptivos (anticoncepcionais)  

 Testes e tratamento para HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis 

 Abuso de álcool e drogas 

 Serviços de pré-natal de parto 

 Atendimento ambulatorial em saúde mental 
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Pergunta: Preciso inscrever meu filho (a) se ele já for um paciente do Greater Portland Health? 
Resposta: Sim, o formulário de inscrição nos dá permissão para atender seu filho sem um dos pais ou 
guardião esteja presente.  

 

Pergunta: Os alunos podem ser atendidos no Centro Médico Escolar se não tiverem seguro de 

saúde? 
Resposta: Sim, desde que eles preencham o formulário de inscrição. 

 

Pergunta: Eu receberei uma fatura de cobrança se meu filho não tiver seguro de saúde? 
Resposta: Se seu filho não tiver seguro de saúde, um conselheiro financeiro do Greater Portland Health 

entrará em contato com você a fim de marcar um horário para revisar as opções de flexibilidade de 

valores antes de você receber uma fatura. 
 

Pergunta: Por que vocês solicitam informações sobre renda familiar no formulário de inscrição? 

Posso me recusar a responder a esta pergunta? 
Resposta: O Greater Portland Health deve reportar os níveis de renda de nossos pacientes por conta do 
financiamento que nosso centro médico recebe. Essas informações não são compartilhadas e não afetam 

de forma alguma o atendimento que os pacientes recebem. Sim, você pode se recusar a fornecer 

informações de renda. 
 

Pergunta: Qual é a diferença entre a enfermeira escolar e o centro médico?  
Resposta: A enfermeira da escola avalia os problemas médicos para determinar se o aluno precisa ser 
atendido por um provedor de atenção primária. Os enfermeiros da escola são capazes de: fazer uma 

triagem para dificuldades no aprendizado, revisar o status da vacinação, fazer triagem ou tratar acidentes 

e doenças, gerenciar medicamentos e apoiar o sucesso educacional por meio de Planos Educacionais 

Individualizados (Individualized Educational Plans - IEP) e Planos de Saúde Individualizados 
(Individualized Healthcare Plans - IHP).  

 

Os centros médicos escolares fornecem um ponto de partida e fonte de atendimento primário para 
crianças e são equipados com profissionais médicos (ou seja, médicos, enfermeiros e assistentes 

médicos). Os alunos matriculados podem estabelecer o Greater Portland Health como seu principal local 

de atendimento médico, proporcionando assim cuidados coordenados e acessíveis durante o ano inteiro. 

Se um tiver sido estabelecido em outro lugar, os profissionais do Centro Médico Escolar coordenarão o 
atendimento com o provedor de atenção primária do aluno. A localização do centro, dentro das escolas, 

permite agendamento fácil e acessível.  

 

Pergunta: Quais serviços são fornecidos nos centros médicos escolares? 

Resposta: Os serviços oferecidos incluem exames para a prática esportiva, diagnóstico e tratamento de 

doenças menos graves, tratamento de doenças crônicas, vacinas, aconselhamento em saúde mental e 
cuidados de saúde reprodutiva.  

 

Pergunta: Os pacientes devem ir primeiro à enfermeira da escola ou ir diretamente ao centro 

médico? 
Resposta: Os alunos podem escolher onde desejam ir primeiro. Um aluno é sempre bem-vindo para 

procurar atendimento no centro médico escolar durante o horário de funcionamento. As consultas podem 

ser agendadas pela enfermeira da escola ou pelo aluno. As consultas também podem ser agendadas com 
antecedência. 

 

Pergunta: O meu filho pode ser atendido no Centro Médico Escolar mesmo que não frequente essa 

escola? 
Resposta: A criança deve estar matriculada na escola como estudante para utilizar o centro médico 

daquela escola. Qualquer criança é bem-vinda para ser paciente em outras unidades do Greater Portland 

Health (ligue para 874-2141 x 8402 para obter mais informações).  
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Pergunta: Preciso reinscrever meu filho todos os anos? 
Resposta: Sim. Precisamos de um histórico de saúde atualizado e de uma assinatura para a política de 

privacidade.  

 

Pergunta: E se meu filho precisar de cuidados médicos fora do horário escolar? 
Resposta: Se o provedor de atenção primária do seu filho for Greater Portland Health, ligue para 874-

2141. Caso contrário, recomendamos que você entre em contato com o provedor de atenção primária do 

seu filho. 
 

Pergunta: Meu filho poderá acessar os provedores do SBHC durante períodos de aprendizado 

virtual ou programações de escola modificadas (como COVID-19)? 
Resposta: Sim. Os prestadores de todos os serviços da SBHC estão habilitados a fazer atendimentos à 

distância (via Zoom ou telefone) com os pacientes. Um e-mail atualizado é solicitado no formulário de 

inscrição. 

 

Perguntas? Entre em contato com Vaneesa Woodward, gerente de programas de saúde escolar  

(207) 874-2141 X8402 ou envie um e-mail para vwoodward@greaterportlandhealth.org 


