
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

I SEMINÁRIO (RE)HABILITAR  

 

DIMENSÕES DO CUIDADO EM REABILITAÇÃO: DA BANCADA À PRÁTICA CLÍNICA 

Data: 13 de novembro de 2017, das 08h:30  às 17h:30min. 

Breve Introdução: 

A Organização mundial de saúde (OMS) estima que 15% da população mundial tem alguma 

deficiência. Este percentual vem aumentando devido às doenças crônicas e envelhecimento 

populacional. Além da magnitude deste problema, a OMS afirma que as pessoas com deficiência 

têm menos acesso aos serviços de saúde (WHO, 2016). 

O relatório mundial sobre deficiência de 2011 constatou que deficiência, pobreza e violência 

estão altamente articuladas (OMS, 20112). Assim, o Brasil convive com as duas realidades 

causadoras da deficiência: uma população que está envelhecendo e desenvolvendo doenças 

crônicas, e outra, jovem, devido à violência urbana. 

Apesar da gravidade deste problema, não há a concretização de políticas voltadas às pessoas 

com deficiência, para o cuidado em saúde que construa sua autonomia e inclusão  social. Ainda 

pensa-se em reabilitação como algo estanque e limitado, puramente biológico. Há que se criar 

o pensamento de reabilitação enquanto sistema complexo de pesquisas e práticas além de 

clínicas, com a inserção da pessoa no mundo concreto. 

Na UFSC, desde 2009, um grupo de professores e alunos vêm refletindo sobre a temática, 

atuando em projetos de extensão, pesquisa e ensino. A partir desta iniciativa, em 2017 foi criado 

o ReHabilitar, grupo de pesquisa, ensino e extensão voltado à prática e pesquisa em reabilitação, 

autonomia da pessoa com deficiência e inclusão social.  

O ReHabilitar, em parceria com o Programa de Pós Graduação em Enfermagem/UFSC, as 

Universidades do Porto, Escola de Enfermagem de Viana do Castelo, Universidade de Évora 

(todas de Portugal) e Associação dos Enfermeiros de Reabilitação de Portugal promove este 

Seminário. 

 

Objetivo:  

Refletir e compartilhar conhecimentos sobre as dimensões do cuidado em reabilitação e as 

diversas contribuições das áreas de pesquisa, ensino e extensão e dimensões do cuidado para a 

autonomia da pessoa com deficiência.  

Detalhamento: 
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O seminário contará com palestras e debates a partir do entendimento da pessoa com 

deficiência sobre quais são suas necessidades de cuidado para a construção e o exercício de sua 

autonomia. A primeira mesa redonda contará com a presença de pessoas com deficiência que 

falarão sobre como querem e o que desejam do cuidado em saúde para sua reabilitação, 

inclusão social e exercício da autonomia.  

A partir da fala dos sujeitos discorrer-se á sobre as dimensões necessárias do cuidado e pesquisa 

em reabilitação, sendo que a segunda palestra será proferida no sentido de demonstrar a 

importância dos avanços da pesquisa pré clínica para a reabilitação. No terceiro momento, 

enfermeiras das diversas áreas de reabilitação discorrerão sobre os cuidados em realidades e a 

partir de instrumentos específicos. 

A última mesa redonda do seminário constará da articulação e união das diversas dimensões do 

cuidado em reabilitação. 

Resultados esperados: 

• Socializar conhecimentos multiprofissionais em cuidado em reabilitação. 

• Construir pensamento e prática em reabilitação fundamentados no respeito à 

autonomia.  

• Difundir a reabilitação enquanto cuidado multidimensional e multiprofissional. 

 

Público:  

Profissionais da área de reabilitação, pessoas interessadas na temática, alunos, professores e 

pesquisadores da área. No máximo 100 participantes. 

 

Programação: DIA 13/11/2017. 

Horário Tema Palestrante Local 

08:00 – 
08:30 hs 

Inscrições Secretaria  Auditório BL 
H - CCS 

08:30 – 
09:00 hs 

Abertura Autoridades Locais Auditório BL 
H - CCS 

09:00 – 
10:30 hs 

Cuidado para a construção da 
autonomia da pessoa com 
deficiência 

Geraldo de Souza Garcia 
Rafael  Hoffman 
José Raul Schoeller Guenther 
Claudia Pacheco 
Andre Rocha 
GALEME Coordenador:  Adriana Dutra 
Tholl 

Auditório BL 
H - CCS 

10:30 – 
11:00 hs 

Coffe break  Auditório BL 
H - CCS 
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11:00 – 
12:00 hs 

Contribuições da pesquisa pré-
clínica na reabilitação 

Adair Roberto Soares Santos – 
Coordenador Luciana Bampi 

Auditório BL 
H - CCS 

12:00 – 
13:30 hs 

Intervalo de Almoço  Auditório BL 
H - CCS 

13:30 – 
15:00 hs 

Dimensões do cuidado em 
reabilitação: 
1 - Concepções de Enfermagem 
e cuidados de Reabilitação –  
2 - Terapias Alternativas da 
reabilitação-  
3 - Quedas nos Idosos e 
processos de reabilitação –  
4 - Cuidados de Reabilitação 
nos Hospitais de agudos –  

Mesa Redonda:  Coordenador Cristine 
M. Roos 
1 - Olga Ribeiro  - Escola Superior de 
Saúde de Santa Maria ESESMP 
2 - Salomé Ferreira – escola de 
Enfermagem de Viana do Castelo - 
IPVC 
3 - Gorete Reis Universidade de Évora 
4 - Isabel Ribeiro – Presidente da 
APER-Enfermeira do Hospital São João 

Auditório BL 
H - CCS 

15:00 0 
15:30 hs 

Coffe break  Auditório BL 
H - CCS 

15:30 – 
17:00 hs 

A construção do cuidado em 
reabilitação para a autonomia: 
unindo as diversas dimensões 

Maria Manuela Martins – Escola 
Superior de Enfermagem do Porto - 
ESEP 
Patricia Khan – Médica fisiátrica 
Coordenador Soraia Dornelles 
Schoeller 

Auditório BL 
H - CCS 

17:00 Encerramento –  Autoridades Auditório BL 
H - CCS 

 

Breve Currículo dos participantes: 

1ª mesa: 

Geraldo de Souza Garcia - 49 anos, Graduado em Administração, sócio proprietário da 

panificadora Família Lorenzi, especialista em consultoria de empresas na área de panificação e 

confeitaria – amante dos esportes radicais! 

Rafael  Hoffman – Jogador da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas. 

José Raul Schoeller Guenther – Jogador da Seleção Brasileira de rugby em cadeira de rodas. 

Claudia Pacheco – socorrista do SAMU; 

Andre Rocha – Advogado; 

Adriana Dutra Tholl – Graduada em Enfermagem pela Universidade do Vale do Itajaí (1997). 

Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal de Santa Catarina PEN/UFSC (2015). Mestrado em Enfermagem pelo PEN/UFSC (2002). 

Professora do Departamento de Enfermagem da UFSC. Vice líder do grupo de pesquisa Núcleo 

de Pesquisa e Estudos sobre Enfermagem, Quotidiano, Imaginário, Saúde e Família de Santa 

Catarina - NUPEQUISFAM-SC. Membro do Grupo de Pesquisa Re-Habilitar/UFSC. Enfermeira do 
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Centro Catarinense de Reabilitação/CER II (2012-2017). Enfermeira da Unidade de Internação 

Pediátrica HU/UFSC (1997-2001). Docente da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (2001-

2012). Docente da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina - FESSC (2010-2015). Atuante em 

Extensão Universitária (2003-2011). Áreas de atuação: Cuidado de Enfermagem às pessoas em 

Processo de Reabilitação. Enfermagem pediátrica. Cuidado às famílias. Extensão Universitária. 

2ª mesa: 

Adair Roberto Soares Santos –  graduado em Farmácia-Análise Clínicas pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (1992), concluiu seu mestrado (1995) e doutorado (2000) em 

Farmacologia pela Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Foi coordenador (2006-2009) do Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Chefe (2012-

2014) e Vice-Chefe (2014-2016) do Departamento de Ciências Fisiológicas pertencente ao 

Centro de Ciências Biológica/UFSC. Atualmente é professor Associado de Fisiologia do 

Departamento de Ciências Fisiológicas e coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Neurociências, CCB/UFSC. Atua como Professor/Orientador Permanente no Programa de Pós-

Graduação em Neurociências (UFSC) e Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências 

Fisiológicas (UFSC) e no Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Farmacologia (UFES) e 

como Colaborador no Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM). Coordenador e responsável pelo Laboratório de Neurobiologia da Dor 

e Inflamação localizado no Departamento de Ciências Fisiológicas, CCB/UFSC, onde vem 

contribuindo na formação de recursos humanos em nível de graduação e Pós-Graduação. Tem 

experiência na área de Farmacologia e Fisiologia, atuando na pesquisa do mecanismo de ação 

de produtos naturais e/ou terapias complementares para o controle da dor e inflamação. 

Luciana Bampi - Possui graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal do 

Rio Grande (1992), mestrado (2000) e doutorado (2007) em Ciências da Saúde pela Universidade 

de Brasília. Realizou estágio Pós-doutoral na Universidade Complutense de Madrid (2014-15). 

Atualmente é professor adjunto do Departamento de Enfermagem e orientador do Programa 

de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade de Brasília. É pesquisador com experiência 

na área de enfermagem, com ênfase bioética, bioética clínica, ética em pesquisa, qualidade de 

vida, reabilitação, cuidado clínico, crítico e de risco. 

3ª mesa: 

Cristine M. Roos - Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa 

Catarina. Pesquisadora e Vice Líder do Laboratório de Pesquisa, Ensino, Extensão e Tecnologia 

em Saúde, Enfermagem e Reabilitação - ReHabilitar, da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Graduada em Enfermagem (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul), Especialista em Saúde Mental Coletiva (Ministério da Saúde - BRASIL, PPGEdu UFRGS e 

Universitat Rovira i Virgili - ESPANHA), com Doutorado e Mestrado em Enfermagem pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tem experiência na área de Enfermagem 

em Saúde Mental Coletiva, com ênfase em Pesquisa-Intervenção, Políticas Públicas, Saúde 

Mental, Atenção Psicossocial, Redução de Danos. 
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Olga Ribeiro  - Escola Superior de Saúde de Santa Maria ESESMP. Doutorada em Ciências de 

Enfermagem. Com Título de Especialista em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 

do Porto em 2014. É Professor Adjunto na Escola Superior de Saúde de Santa Maria. Publicou 5 

artigos em revistas especializadas e 5 trabalhos em actas de eventos. Possui 20 itens de 

produção técnica. Participou em 6 eventos no estrangeiro e 59 em Portugal. Co-orientou 1 

dissertação de mestrado na área de Ciências da Saúde. Recebeu 4 prémios e/ou homenagens. 

Nas suas actividades profissionais interagiu com 17 colaboradores em co-autorias de trabalhos 

científicos. No seu curriculum DeGóis os termos mais frequentes na contextualização da 

produção científica, tecnológica e artístico-cultural são: Enfermagem, Garantia da Qualidade dos 

Cuidados de Saúde, Hospitais e Prática Profissional. 

Salomé Ferreira – escola de Enfermagem de Viana do Castelo – IPVC. Maria Salomé Martins 

Ferreira, natural de Viana do Castelo, Portugal. É enfermeira especialista em Enfermagem de 

Reabilitação. Exerceu funções no centro de saúde de 1986 a 1990 e no hospital de 1990 a 1994. 

Em Janeiro de 1994 iniciou funções na então escola de Enfermagem de Viana do Castelo até à 

data. É mestre em Ciencias da Educação e Doutora em Psicologia, área da Psicologia da Saúde. 

É licenciada em Medicina Tradicional Chinesa pela universidade de Medicina Chinesa em 

Portugal e pela universidade de Chengdu-China. As suas áreas de interesse são: Enfermagem de 

Reabilitação; Dor e doença crónica, Stress e ansiedade, Lazer e novas tecnologias. 

Gorete Reis -  Professor Coordenador na Universidade de Évora. Publicou 9 artigos em revistas 

especializadas e 31 trabalhos em actas de eventos, possui 4 capítulos de livros e 1 livro 

publicados. Participou em 3 eventos no estrangeiro e 16 em Portugal. Actua na área de Ciências 

da Saúde Nas suas actividades profissionais interagiu com 47 colaboradores em co-autorias de 

trabalhos científicos. 

Isabel Ribeiro – Presidente da APER-Enfermeira do Hospital São João. A Associação Portuguesa 

dos Enfermeiros de Reabilitação (APER) foi criada em 1978, pelos Estatutos publicados em Diário 

da Republica n.º 291, III Série, de 20 de Dezembro e é uma associação  privada sem fins 

lucrativos, com o NIPC: 500 822 948. A APER tem como objetivos:  

Exercer as actividades sócio-culturais relacionadas com o estatuto e divulgação de assuntos 

relativos à especialidade, no propósito de contribuir para valorizar a sua actividade. 

Promover a permanente actualização e aperfeiçoamento das técnicas e dos conhecimentos de 

enfermagem de reabilitação. 

Visa a promoção da saúde, a prevenção da doença e a defesa dos interesses e direitos dos 

doentes, assim como nomeadamente o desenvolvimento de acções pedagógicas e de formação, 

para profissionais de saúde, quer para o publico em geral. 

4ª mesa: 

Soraia Dornelles Schoeller - Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (1984), mestrado em pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991) e 

doutorado em Filosofia da Saúde e Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina 
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(2001). Atualmente é professora do Departamento de Enfermagem da UFSC, atuando na pós 

graduação e também como coordenadora do curso de graduação em enfermagem na 

Universidade Federal de Santa Catarina. Líder do Grupo de Pesquisa Re Habilitar - voltado ao 

cuidado e reabilitação das pessoas com deficiência. Participante como pesquisadora do 

NUCRON - Grupo voltado à investigações da Condição Crônica. 

Maria Manuela Martins - Concluiu Ciências de Enfermagem pela Universidade do Porto em 

2004. É Professor Coordenador na Escola Superior de Enfermagem do Porto. Publicou 105 

artigos em revistas especializadas e 122 trabalhos em actas de eventos, possui 25 capítulos de 

livros e 3 livros publicados. Possui 3 produtos registados, 2 processos e outros 170 itens de 

produção técnica. Participou em 6 eventos no estrangeiro e 23 em Portugal. Orientou 12 teses 

de doutoramento e co-orientou 7, orientou 57 dissertações de mestrado e co-orientou 1 nas 

áreas de Outras Ciências Médicas, Outras Ciências Sociais e Economia e Gestão. Recebeu 6 

prémios e/ou homenagens. Entre 2011 e 2014 participou em 2 projectos de investigação, sendo 

que coordenou 1 destes. Actualmente coordena 2 projectos de investigação. Actua nas áreas de 

Ciências Médicas com ênfase em Outras Ciências Médicas, Ciências Sociais com ênfase em 

Outras Ciências Sociais e Ciências Sociais com ênfase em Economia e Gestão. Nas suas 

actividades profissionais interagiu com 474 colaboradores em co-autorias de trabalhos 

científicos. No seu curriculum DeGóis os termos mais frequentes na contextualização da 

produção científica, tecnológica e artístico-cultural são: enfermagem, Família, idosos, Gestão, 

Reabilitação, IRC, Intervenção, qualidade, Avaliação e AVC. 

Patricia Khan – Médica. Especialista em Medicina Física e Reabilitação. Pós-Graduado em Clinica 

da Dor. 
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