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Introdução e objetivos: O Programa de Educação Tutorial (PET) Rede
Pessoa com Deficiência (PcD) da UFRGS - abordou quatro dinâmicas
realizadas com profissionais que atuam com PcD na Rede de Atenção à
Saúde.: Sensibilizar estes trabalhadores, levando-os a reflexão acerca do
trabalho realizado com as PcD em todos os níveis de atenção no SUS.

Métodos: a ação foi realizada no Posto de Atenção Primária, NASFs e
Hospital de Pronto Socorro. A dinâmica 1.“O medo do desconhecido”. Foi
oferecido uma tarefa em roda que gerava reações dos participantes com
“medo” do que poderia ser a tarefa. 2. Apresentação de um vídeo intitulado
“Dicas de Convivência” que retrata o que as PcD enfrentam no dia a dia. 3.
“Nó Humano”. O objetivo em comum do grupo era desfazer os nós sem
soltar as mãos, transformando-se em um círculo no final. 4. A sensibilização
é finalizada com o pedido que cada profissional defina em uma palavra o
serviço da rede de saúde e da PcD.

Resultado: Todas as pessoas deveriam falar no final da metodologia e
obtivemos 100% de pessoas sensibilizadas para trabalhar com PcD,
alegando que teriam um olhar diferenciado a partir das suas práticas.

Discussão e conclusão: Tratar PcD, pode estar relacionada com o
desconhecido e não devemos empurrar para os colegas os problemas e sim,
ajudar na resolução deles. Quando o grupo não trabalha de forma unida,
pode haver um erro de comunicação que acarretará em um problema para
todos. O que foi observado é que os profissionais sentem necessidade de
conhecer mais a rede, e comunicar-se melhor com ela, pois as informações
se perdem no decorrer do processo. Ajustes devem ser feitos e
compartilhados.
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