
 

GABINETE DE IMPRENSA 

19ª SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

21 A 28 DE AGOSTO DE 2020 

AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE 

DATA/HORÁRIO ATIVIDADE TEMA PÚBLICO-ALVO 
CANAL DE 

TRANSMISSSÃO/LOCAL 

21 a 28/08 
Distribuição dos folders da 
política e orientações sobre 

covid-19 para PCD 

Pessoas com deficiência 
e covid-19 

Profissionais, pessoas 
com deficiência e 

familiares 

Estações Itinerantes de Orientações 
sobre a covid-19 do Distritos 

Sanitários 4 e 6 

21 a 28/08 
Curso pelo Sistema 

Universidade Aberta do SUS 
Desmistificando a 

deficiência 
Profissionais de saúde 

https://www.unasus.gov.br/cursos/cur
so/45922  

21 e 22/08 Seminário pelo Google Meet 
1º Seminário Cidade 

Acessível 
Profissionais de saúde 

Inscrições: 
https://bit.ly/recifeacessivel  

22 a 28/08 
Curso pelo Sistema 

Universidade Aberta do SUS 
Saúde da pessoa com 

deficiência na vida adulta 
Profissionais de saúde 

https://www.unasus.gov.br/cursos/cur
so/45923  

23 a 28/08 
Curso pelo Sistema 

Universidade Aberta do SUS 
Saúde da pessoa com 
deficiência na infância 

Profissionais de saúde 
https://www.unasus.gov.br/cursos/cur

so/45924  

24 a 28/08 
Curso pelo Sistema 

Universidade Aberta do SUS 
Saúde da pessoa idosa 

com deficiência 
Profissionais de saúde 

https://www.unasus.gov.br/cursos/cur
so/45925  

25 a 28/08 
Curso pelo Sistema 

Universidade Aberta do SUS 
Política Nacional de 

Humanização 
Profissionais de saúde 

https://www.unasus.gov.br/cursos/cur
so/45926  

25/08 – 16h Live pelo Youtube 

Desmistificando 
aspectos da saúde e a 
percepção de que toda 

pessoa com deficiência é 
do grupo de risco para 

covid-19 

Profissionais, pessoas 
com deficiência e 

familiares 
https://youtu.be/HFO24pQqarc  

25/08 – 18h Live pelo Instagram 

A pessoa com 
deficiência e os cuidados 
com a saúde em tempos 

de covid-19 

Profissionais, pessoas 
com deficiência e 

familiares 
Instagram 

25/08 – 19h Live pelo Instagram 

Vivências de um 
profissional da Academia 
da Cidade – Inclusão de 
pessoas com deficiência   

Profissionais, pessoas 
com deficiência e 

familiares 
Instagram 
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25/08 – 20h 

Live com usuária de cadeira de 
rodas, enfermeira dançarina 

Arte como expressão da 
pessoa com deficiência 

na saúde 

Pessoas com 
deficiência, gestores e 
profissionais de saúde 

Facebook 

25 a 28/08 
Exposição de vídeos de 

usuários artistas com deficiência 
A arte na saúde da 

pessoa com deficiência 

Pessoas com 
deficiência, gestores e 
profissionais de saúde 

Instagram, Facebook e Youtube 

26 a 28/08 
Exposição de vídeo da 

coordenadora técnica do Projeto 
Além do Olhar - dra. Daena 

Projeto Além do Olhar -
acuidade visual 

Pessoas com 
deficiência, gestores e 
profissionais de saúde 

Instagram, Facebook e Youtube 

27/08 – 18h Live pelo Instagram 
Arte - Derrubando 

barreiras 

Pessoas com 
deficiência, familiares e 

profissionais 
Instagram 

27/08 
Publicação de vídeos de artistas 
com deficiência e doença rara 

Pessoas com deficiência, 
arte e saberes 

Pessoas com 
deficiência, familiares e 

profissionais 
Instagram, Facebook e Youtube 
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