
Discente ou servidor 
passando mal

Setores especializados (CAE/
Enfermaria/CSP) já estão cientes?

Sim Não Comunicar 
com 

brevidade um 
dos setores.

O servidor que atender o discente deve sempre anotar o 
atendimento realizado ao aluno, no formulário em anexo e 
após fazer um ETEP na plataforma do Suap Sistema 
Unificado de Administração Pública.

No caso do discente inconsciente, sem respiração ou com 
respiração anormal, acione o SAMU Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência, através do telefone 192. Solicite o 
desfibrilador (se disponível no Câmpus) e inicie a RCP - 
Ressuscitação Cardiopulmonar (Se à pessoa estiver 
devidamente treinada e sentir-se segura) até a chegada do 
SAMU ou se o discente apresentar reação.

É um atendimento considerado de 
Emergência/Urgência?

Sim Não

Chamar o SAMU 
(192)

Comunicar os pais/responsáveis 
do discente, e no caso de 

servidor, um familiar.

Pessoa atendida pode 
retornar as atividades 

normais?

Realizar a acolhida 
na Enfermaria do 

Campus.

A pessoa atendida pode ser 
deslocada?

Precisa da cadeira de rodas?

Solicitar a cadeira 
de rodas na 

portaria para 
deslocamento do 

paciente.

Levar o discente/
servidor até a 
enfermaria.

Sim

Sim
Servidor responsável pelo atendimento 

deve permanecer junto ao atendido até a 
chegada dos pais ou do SAMU.

Não

Não

SAMU foi solicitado e chegou ao 
Campus?

Pais/responsáveis 
do discente 

chegaram ou 
familiares do 

servidor

Finaliza o 
atendimento.

Os pais/responsáveis do discente ou 
familiares do servidor chegaram?

NãoSim

Pais/responsáveis do 
discente ou familiares do 

servidor acompanha o 
SAMU

Sim

Servidor 
acompanha o 

atendido no SAMU

Pais/responsáveis do discente ou 
familiar do servidor é avisado do 

local para onde está sendo 
levado o atendido.

Sim

Não Sim

SAMU avaliou necessidade de 
levar a pessoa para local de 
atendimento especializado?

NãoSim

Não

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE

Após chegada dos Pais/responsáveis do discente ou 
do familiar do servidor chegarem ao local 

designado pelo SAMU. Estes passam a acompanhar 
a pessoa atendida e o servidor pode retornar ao 

Campus.


