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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O projeto trata de promover ações educacionais para o servidor do município a fim de

trabalhar quebras de barreiras, sobretudo atitudinais visando melhor receber e atender as

pessoas com deficiências dando-lhes protagonismo, autonomia e indepedência na seus

tratamentos e condição de saúde rompendo com o capacitivo que ainda existe nas unidades

de saúde

Objetivos

. Capacitar os servidores de saúde do município para melhor atender as pessoas com

deficiência que procuram os serviços de atenção básica no município de saúde.

.Melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas com deficiência, garantindo condições

para que essas tenham autonomia na buscar pelos serviços de saúde na atenção básica do

município.

Metodologia

Desenvolver cursos formativos que promovam condições de os trabalhadores de saúde do

município compreenderem as complexidades das diversas deficiências sejam elas físicas,

auditivas, visuais e intelectuais a fim de atender dentro das diferenças que cada indivíduo

requer, rompedo com conceitos e capacitismos e também com as barreiras atitudinais . Pra

tanto o curso terá parte da capacitação promovidos por pessoas com deficiências, onde

apresentam as principais problemáticas por eles vivenciadas e como quebrar esses círculos

viciosos através de quebras de barreiras, sobretudo atitudinais para que se possa construir

acessibilidade no cotidiano de atendimentos das pessoas com deficiência na rede de saúde

do município.

Mostrar as diversas acessibilidade que pode ser construída para o melhor atendimento das

pessoas com deficiência.

Resultados

Os resultados a serem alcançados visam uma maior procura das pessoas com deficiência



nos serviços de saúde do nosso município,

uma vez que ,hoje , em relatos e proposições de membros do Conselho da Pessoa com

Deficiência de Mossoró reivindicam um atendimento mais acessível e mais voltado a esse

segmento e não,delegando a terceiros as condições de saúde das pessoas com deficiência.

Buscamos alcançar um aumento na busca de serviços de saúde de até 20% das pessoas

com deficiência.

Conclusões

Nesse sentido o projeto busca integrar e garantir um melhor atendimento em saúde das

pessoas com deficiência através de serviços acessíveis com escuta qualificada e sem

barreiras atitudinais, garantindo as pessoas com deficiência o protagonismo na sua busca

pela saúde
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