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tecnologias inovadoras 
para reabilitação em saúde

Desenvolver tecnologias e gerar conhecimento 
científico na área de reabilitação em saúde, em harmonia 
com as demandas do mercado e as necessidades da 
população, compõem o principal objetivo do Grupo 
Interdisciplinar de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Tecnologia de Reabilitação em Saúde (Teresa). 
O trabalho reúne profissionais nas áreas de fisioterapia, 
enfermagem, nutrição, biociências, educação física, 
medicina e engenharia. Participam docentes da PUCRS e 
aproximadamente 60 estudantes de graduação.

As atividades do grupo, liderado pelo professor Márcio 
Vinícius Donadio, são realizadas em ambientes como o Centro 
de Reabilitação, o Hospital São Lucas e o Laboratório do 
Movimento Humano, todos na Universidade.

Dentre as linhas de pesquisa, está a de avaliação 
funcional de crianças com fibrose cística, que concentra 
intensa produção científica. Ela descreve os progressos do 
trabalho com pacientes de todo o Brasil, aferindo a capacidade 
funcional, a força muscular ventilatória e a função pulmonar 
em crianças fibrocísticas.  As investigações têm a colaboração 
dos programas de pós-graduação em Saúde da Criança e do 
Adolescente, da PUCRS; e em Pediatria, da UFRGS. 

Outra linha destacada trata da saúde da mulher, 
abrigando o projeto de avaliação e reabilitação de pacientes 
femininas com disfunção genitourinária, utilizando a técnica 
de eletroestimulação. 

No campo da reabilitação musculoesquelética, 
o principal projeto aborda o tratamento de pessoas com 
rompimento do Tendão de Aquiles. Em parceria com a 
Faculdade de Educação Física da UFRGS, os pesquisadores 
estão inovando ao iniciar a recuperação na fase pós-
operatória, sem aguardar os 30 dias da metodologia 
conservadora. Os resultados têm sido positivos.

Entre as conquistas do Grupo Teresa está o depósito 
da patente, em 2008, de um protótipo para geração de 
pressão expiratória positiva nas vias aéreas (sistema de 
resistência expiratória através de selo d’água), voltado a 
pacientes com problemas respiratórios.

innovative technologies 
for health rehabilitation 

Developing technologies and generating 
knowledge in the area of health rehabilitation in line 
with market demands and the needs of the population 
is the main goal of the Interdisciplinary Group 
for Research and Development of Health 
Rehabilitation Technology (Teresa). This group 
includes professionals in Pysiotherapy, Nursing, 
Nutrition, Life Sciences, Physical Education, Medicine, and 
Engineering. PUCRS faculty members and approximately 
60 undergraduate students are part of this research 
effort. The group activities, led by Professor Márcio 
Vinícius Donadio, are conducted in places such as the 
Rehabilitation Center of Hospital São Lucas and the 
Laboratory of Human Movement, all of which are part of 
PUCRS.  

One line of research undertaken by this group is 
the functional assessment of children with cystic fibrosis, 
which has resulted in considerable scientific production. 
Publications authored by this group describe the progress 
of work with patients from all over Brazil, assessing the 
functional capacity, ventilatory muscle strength, and lung 
function of children suffering from cystic fibrosis. These 
investigations are conducted with the help of the graduate 
programs in child and adolescent health at PUCRS and the 
program in pediatrics at UFRGS. 

Another line of research is women’s health, with 
a project underway to assess the rehabilitation of female 
patients with genitourinary dysfunction using electro-
stimulation therapy.

In the field of musculoskeletal rehabilitation, 
the main project addresses the treatment of people 
with Achilles tendon rupture. In partnership with the 
School of Physical Education at UFRGS, researchers are 
stimulating innovation by initiating recovery exercises 
during the postoperative phase rather than waiting the 
30 days prescribed under the conservative methodology. 
The results have been positive. Among Teresa’s other 
achievements is a patent that was awarded in 2008 for a 
prototype used to generate positive expiratory pressure in 
the airway (an expiratory resistance system using a water 
seal) intended for patients with respiratory problems.  
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promoção e vigilância da 
saúde coletiva

As práticas educativas ocorridas em Unidades 
Básicas de Saúde de Porto Alegre, com graduandos em 
diferentes cursos das Ciências da Saúde, são o principal 
subsídio do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas 
e Estudos em Promoção e Vigilância da Saúde 
(Gipeprovis).  Após sete anos de atuação, ele foi 
reformulado em 2010, concentrando-se nas linhas de 
investigação Educação em Saúde, Promoção da Saúde e 
Vigilância da Saúde, dando origem a três novos grupos.

De acordo com a professora Beatriz Regina Lara 
dos Santos, líder do Gipeprovis, o olhar interdisciplinar é 
o principal elemento a unir as atividades de professores 
e alunos, por exemplo, no Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). Promovido na periferia 
da cidade, atende aproximadamente 160 mil pessoas em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Um dos projetos em execução trata do Diagnóstico 
de Saúde do Distrito Nordeste de Porto Alegre. Dele 
participam docentes e estudantes das Faculdades: de Farmácia; 
de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia; de Psicologia; de 
Serviço Social; de Medicina; e de Odontologia, contando com 
o assessoramento da Faculdade de Matemática, além do 
Laboratório de Tratamento de Imagens e Geoprocessamento, 
todos da PUCRS. Coordenado pela professora Flávia Thiessen, 
da Faculdade de Farmácia o trabalho está em fase de análise 
dos dados coletados, em paralelo com a capacitação de agentes 
comunitários, numa parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Outra ação do grupo, no Distrito Leste, é direcionada 
às doenças respiratórias, considerada terceira causa de 
mortalidade no Rio Grande do Sul. Os pesquisadores estão 
coletando informações em domicílios sobre cuidadores de 
crianças entre 3 e 12 anos de idade portadoras de asma.  
Após as entrevistas e as observações, serão propostas 
intervenções para atenção preventiva à doença.

O próximo desafio do Gipeprovis é pesquisar 
fatores de risco cardiovasculares em idosos, além de 
iniciativas voltadas à saúde do trabalhador. 

promotion and monitoring 
of public health

Educational practices being used in the basic 
health units in Porto Alegre city and involving students 
from different health science courses are the main 
focus of the Interdisciplinary Group for Research 
and Studies on the Promotion and Monitoring 
of Public Health (Gipeprovis). After seven years of 
operation, the group was restructured in 2010, giving 
rise to three new subgroups focusing on the research 
topics of health education, health promotion, and health 
surveillance.

According to Professor Beatriz Lara dos Santos, 
leader of Gipeprovis, the group’s interdisciplinary perspective 
is the main force that unites the activities of the professors 
and students involved. The Education Program by Work 
for Health (PEW-Health) is just one product of this 
interdisciplinary perspective. Offered in a facility located on 
the outskirts of town, the program serves approximately 
160,000 socioeconomically vulnerable residents.

One of the projects underway is the Health 
Diagnostics Project of the Northeast District of Porto 
Alegre. The students and faculty taking part come from 
a variety of schools: Pharmacy; Nursing, Nutrition, and 
Physiotherapy; Psychology; Social Services; Medicine; and 
Dentistry. The project also relies on input from the Faculty 
of Mathematics and the Laboratory for the Treatment of 
Images and Geoprocessing, at PUCRS. Coordinated by 
Professor Flávia Thiessen School of Pharmacy, the work 
by this group involves analyzing data collected in parallel 
with training for community workers in partnership with 
the Secretary of Municipal Health. Another project of 
the group’s is headquartered in the Eastern District and 
involves work with respiratory diseases, which are the 
third leading cause of mortality in the state of Rio Grande 
do Sul. The researchers in this group collect information 
from caregivers in households with children between 3 and 
12 years of age who are suffering from asthma. After the 
interviews and observations are conducted, interventions 
will be proposed that will provide related preventive 
care. The group’s next challenge will be to research 
cardiovascular risk factors in the elderly and develop 
initiatives focused on worker health. 
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Grupo Interdisciplinar de PesquiWsa e Desenvolvimento de Tecnologia de Reabilitação  
em Saúde (TERESA) 

Márcio Vinícius F. Donadio mdonadio@pucrs.br
Interdisciplinary Group for Research and Development of Health Rehabilitation  
Technology (TERESA) 

Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos na Promoção e Vigilância em Saúde (GIPEPROVIS) 
Beatriz Regina Lara dos Santos beatriz.santos@pucrs.br

Interdisciplinary Group for Research and Studies on Health Promotion and Vigilance (GIPEPROVIS)

Grupo de Educação e Trabalho na Saúde (GETRAS) 
Beatriz Sebben Ojeda bsojeda@pucrs.br

Group for Health Education and Work (GETRAS)

Grupo de Pesquisa em Modificação do Estilo de Vida e Risco Cardiovascular (MERC) 
Ana Maria Pandolfo Feoli anafeoli@pucrs.br

Group for Research in Life Style Change and Cardiovascular Risk (MERC)

Grupo de Tecnologia e Gestão em Saúde (GTEGS) 
Simone Travi Canabarro simone.canabarro@pucrs.br

Group for Technology and Health Management (GTEGS)

NúCLEo/NUCLEUS CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa na Área da Saúde (NIPAS)
Andréia da Silva Gustavo andreia.gustavo@pucrs.br

Nucleus of Interdisciplinary Research on Health (NIPAS)

LABoRATóRIo/LABoRAToRy CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Laboratório de Ciência e Arte dos Alimentos (LACIAA) 
Ana Maria Pandolfo Feoli anafeoli@pucrs.br

Laboratory of Art and Science of Food (LACIAA)

Laboratório do Movimento Humano
Fabrício Edler Macagnan fmacagnan@pucrs.br

Laboratory of Human Movement
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