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RESUMO
Objetivo: Descrever a operacionalização do I Webinar NeuroRehab com o tema de “Neurociências com foco em Reabilitação” 
desenvolvido em meio ao distanciamento social em decorrência dos efeitos da pandemia COVID-19. 
Métodos: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado on-line pela plataforma Conference web.RNP, 
desenvolvido no dia 18 junho de 2020. Nesse projeto de ação extensionista participaram 205 inscritos, 10 experts convidados 
e três organizadores. 
Resultados: Tendo como tema de conhecimento a neurociência com foco em reabilitação, os pesquisadores utilizaram a 
tecnologia digital para discutir, despertar e disseminar saberes, bem como promover reflexões do tempo de distanciamento 
social e uso de tecnologias para ampliar conhecimentos, otimizar a criatividade e potencializar a discussão sobre a temática 
ainda incipiente na literatura. 
Conclusão: A construção desse trabalho reforça e justifica o uso de tecnologia digital como meio profícuo para a 
discussão sobre o conhecimento de bancada da neurociência e problematização do cuidado assistencial da reabilitação. 
O distanciamento social em decorrência da pandemia COVID-19 trouxe um redescobrimento da globalização, e revelou a 
urgência de abrir as janelas da ciência em saúde, da periferia à centralidade da reabilitação. 

ABSTRACT
Objective: To describe the I NeuroRehab Webinar’s operationalization with the theme of “Neurosciences focusing on 
Rehabilitation” developed during social isolation due to the effects of the COVID-19 pandemic. 
Methods: Descriptive study, an experience report type, carried out on the platform Conference web.RNP and developed 
from May to June 2020. In this extension project, 205 participants, 10 invited experts, and three organizers participated. 
Results: Based on the title “Digital technology for the dissemination of knowledge about neuroscience and rehabilitation,” 
the researchers endeavored to discuss the social influence of technology in awakening to neuroscience and rehabilitation, 
as well as promoting reflections on the time of social distance and the use of technologies to expand knowledge, optimize 
creativity and enhance the discussion on this topic, that is still incipient in the literature.
Conclusion: The construction of this work responds to the challenge of implementing digital technology to discuss the 
neuroscience research bench and the problematization of rehabilitation assistance care. The social distance resulting from 
the COVID-19 pandemic brought a rediscovery of globalization. It revealed the urgency to open the windows of health and 
science from the periphery to rehabilitation’s centrality.

RESUMEN
Objetivo: Describir la operacionalización del I Webinar NeuroRehab con el tema “Neurociencias con enfoque en 
Rehabilitación” desarrollado en medio del distanciamiento social por los efectos de la pandemia COVID-19. 
Métodos: Estudio descriptivo, tipo relato de experiencia, realizado en la plataforma Conference web.RNP, desarrollado de 
mayo a junio de 2020. En este proyecto de extensión participaron 205 inscritos, 10 expertos invitados y tres organizadores. 
Resultados: Con el título “Tecnología digital para la difusión del conocimiento sobre neurociencia y rehabilitación”, 
los investigadores se propusieron discutir la influencia social de la tecnología en el despertar de la neurociencia y la 
rehabilitación, así como promover reflexiones sobre el tiempo de distancia y uso social de las tecnologías para ampliar 
conocimientos, optimizar la creatividad y potenciar la discusión sobre el tema, aún incipiente en la literatura. 
Conclusión: La construcción de este trabajo responde al desafío de implementar tecnología digital para la discusión sobre 
el banco de conocimientos de neurociencias y problematización de la atención asistencial rehabilitadora. La distancia social 
resultante de la pandemia de COVID-19 há traído un redescubrimiento de la globalización y reveló la urgencia de abrir las 
ventanas de la ciencia e salud, desde la periferia a la centralidad de la rehabilitación.
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INTRODUÇÃO
A neurociência compreende um conjunto de ciências e dis-

ciplinas que estudam os aspectos químicos, estruturais e 

funcionais do cérebro, e desta forma, ajuda a entender as-

pectos relacionados a saúde em todo o ciclo vital. Devido 

ao alto potencial de neuroplasticidade do cérebro, a aquisi-

ção e a perda de capacidades motoras, sensoriais, cogniti-

vas e de linguagem estão presentes nos diversos períodos 

da vida humana, sendo determinados pelas condições do 

sistema nervoso.(1)

Desta forma, dentre as possibilidades de uso da neuro-

ciência na saúde, está a associação de conhecimentos da 

neurociência para a prática clínica da reabilitação. Ao passo 

que a Reabilitação é compreendida como um processo que 

impulsiona a autonomia e a independência de indivíduos, a 

avaliação neuropsicológica tem um papel importante para 

determinação do projeto terapêutico singular, elaboração 

de metas e ressignificação do sujeito e família. Posto isso, é 

essencial aos profissionais que trabalham com reabilitação 

conhecer os vários aspectos da neurociência a fim de me-

lhorar sua assistência e planejar suas intervenções.(2)

Diante disso, entende-se que tanto a neurociência 

quanto a reabilitação estão constantemente presentes em 

aspectos da vida cotidiana, à medida que a interação entre 

os conhecimentos converge para a qualidade de vida. Por 

conseguinte, é inerente ao processo de reabilitação a re-

lação interdisciplinar e multiprofissional calcada em uma 

abordagem que considere o indivíduo em sua total comple-

xidade. Assim, vemos que a reabilitação se baseia em um 

processo de troca continuo e diário entre o paciente e os 

profissionais das diversas áreas.(3)

Entretanto, a situação de pandemia pela COVID-19 

trouxe o distanciamento social e fez necessário reinventar 

as formas de interagir, o que realçou a importância do am-

biente virtual como um espaço seguro para o compartilha-

mento de saberes. Assim, as mídias sociais se configuram 

como uma ferramenta de distração e ocupação do tem-

po, que ajuda a diminuir o estresse, promover bem estar 

e divulgar informações. Nesse cenário, dá-se destaque às 

conferências virtuais em formato de Webinar, possibilitan-

do a propagação da produção científica confiável através 

da internet, sem que os participantes necessitem estar fi-

sicamente presentes. Desta forma, ao mesmo tempo que 

oportunizarmos uma abrangência internacional ao evento 

também é possível respeitar as determinações de isola-

mento social.(4)

Assim, tendo em vista os poucos trabalhos que abordam a 

importante vinculação científica que existe entre as áreas de 

reabilitação e neurociência, o Laboratório de ensino, pesquisa, 

extensão e tecnologia em Enfermagem, Saúde e Reabilitação 

(RE-HABILITAR) e o Laboratório de Neurobiologia da Dor e 

Inflamação (LANDI), se uniram pela primeira vez para opor-

tunizar uma maior disseminação a respeito da multidisci-

plinariedade das áreas abordadas. Isto posto, o objetivo 

deste estudo é descrever a operacionalização do I Webinar 

NeuroRehab, ocorrido no dia 18 de julho de 2020, com o tema 

de “Neurociências com foco em Reabilitação”.

O objetivo da experiência foi desenvolver uma ação ex-

tensionista digital a fim de aproximar profissionais que apre-

sentassem inquietações sobre a temática da neurociência 

e reabilitação, considerando o contexto de distanciamento 

social em decorrência dos efeitos da pandemia COVID-19. 

A experiência partiu da problemática científica, advinda da 

escassa literatura produzida acerca da união desses dois 

eixos temáticos. Além disso, a suspensão de atividades pre-

senciais emergiu como uma possibilidade de união geográ-

fica ainda maior, bem como a aproximação de dois grupos 

de pesquisa para disseminar, de maneira multidisciplinar, 

as áreas abordadas. Outro fator que revelou a necessidade 

dessa pesquisa advém de enquetes e mensagens que os or-

ganizadores receberam de usuários da mídia social, relatan-

do a insuficiência de conhecimentos práticos e teóricos para 

subsidiar a assistência em reabilitação. Isto posto, a ação 

digital foi idealizada vislumbrando a integração de pesquisa-

dores das áreas de neurociências e reabilitação no processo 

de operacionalização do I Webinar NeuroRehab, cujo tema é 

“Neurociências com foco em Reabilitação”.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitati-

va, do tipo relato de experiência, oriundo de um projeto de 

extensão intitulado “Webinar: Neurociências com foco em 

reabilitação”. 

O cenário de estudo envolve uma ação digital que ocor-

reu através da plataforma Conference web.RNP. A experi-

ência foi desenvolvida no período de maio a junho de 2020, 

com a efetivação da ação no dia 18 de julho de 2020.

Participaram da produção da ação, a partir de uma cons-

trução compartilhada, os líderes de dois grupos de pesqui-

sa vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina, 

uma aluna de pós-graduação em nível de doutorado em 

Enfermagem e duas alunas de graduação em Enfermagem. 

Para além disso, foram incluídos na pesquisa sujeitos que 

se inscreveram na ação virtual e palestrantes convidados.

Descrição da experiência
O processo de operacionalização e efetividade da con-

ferência virtual seguiu cinco momentos: planejamento, 
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levantamento de conteúdo, divulgação, execução da ação e 

avaliação. No primeiro momento, foram realizadas discus-

sões entre docentes e discentes dos dois grupos de pesqui-

sa sobre os tipos de tecnologias de comunicação que po-

deriam ser utilizadas para reproduzir o webinar, bem como 

delinear o percurso temático a ser desenvolvido pela ação. 

A partir das vivências, expertise na área e discussões rea-

lizadas com base na literatura, optou-se por trabalhar em 

torno das temáticas: neurociências e reabilitação. Sobre a 

plataforma escolhida, optou-se pela Conference web.RNP 

por tratar-se de uma plataforma de uso habilitado para do-

centes da universidade, gratuito e fácil manejo. 

Diante de tal definição, o segundo momento incluiu 

uma pesquisa de interesse dos usuários da mídia social, 

bem como conversas e debates científicos entre experts 

das áreas. Ficou firmado que a ação deveria propor uma 

ampliação da pesquisa de bancada para a realidade da re-

abilitação, transmitindo conhecimento à toda comuni-

dade. Logo, a propositiva da conferência digital envolveu 

cinco eixos centrais: a) Neurociência e Funcionalidade; b) 

Atualidades da Neurociências com foco na Reabilitação; 

c) Neurociências do Processo de Enfrentamento da 

Reabilitação; d) Neurociências e Emocionalidade no proces-

so de Reabilitação; e) Quebras de paradigmas e concepções 

de reabilitação. Estes eixos supracitados foram organizados 

em três palestras centrais e dois Talk Science (mesa-redon-

da). Para isso, foram convidados 10 experts das áreas para 

explanar acerca de pesquisas e vivências práticas. 

Diante o aceite dos experts convidados, deu-se início ao 

terceiro momento que consistiu na divulgação da ação vir-

tual. O formato de divulgação envolveu o marketing digital 

em quatro tipos de mídias: Instagram, Facebook, Linkedin 

e site oficial da universidade de origem. Nesse mesmo mo-

mento a equipe de organização disponibilizou um formulá-

rio on-line por meio das redes sociais para que as pessoas 

que tivessem interesse pudessem realizar suas inscrições e 

participar do Webinar. Esse formulário possuía os seguin-

tes questionamentos: nome completo, documento de iden-

tificação, endereço de e-mail e motivação para participar. 

Vale ressaltar que a inscrição não apresentava critérios de 

exclusão, nem limite de inscritos, bem como o processo era 

completamente gratuito.

O quarto momento ocorreu no encerramento das ins-

crições até o final da ação. Foram computadas 382 inscri-

ções que somadas aos 10 experts convidados e cinco or-

ganizadores do Webinar, totalizaram 397 participantes na 

pesquisa. A exposição ao vivo do webinar ocorreu das oito 

às 18 horas, totalizando dez horas de atividade. 

O quinto, e último, momento denominado avaliativo 

ocorreu após o término da conferência digital, onde to-

dos os inscritos receberam outro formulário on-line com 

os seguintes questionamentos: dados sociodemográficos; 

instituição de origem; como ficou sabendo do Webinar; ex-

posição que mais chamou a atenção; novos conhecimentos 

adquiridos; interesse em uma próxima edição da ação digi-

tal e temas de sugestão; dificuldade no processo de inscri-

ção ou uso da plataforma; indicação de outra plataforma 

para a próxima edição do Webinar; experiências com con-

ferências virtuais durante a pandemia e os benefícios des-

se formato. Esse formulário tem por finalidade obter dados 

avaliativos e sociodemográficos dos participantes. Todos 

os sujeitos que participaram efetivamente da conferência 

virtual receberam certificado. 

Principais resultados alcançados
Dos 397 participantes computados na pesquisa, apenas 218 

responderam completamente ao formulário virtual, sendo 

205 inscritos no papel de ouvinte, 10 experts palestrantes 

e três sujeitos da organização. Essa amostra é composta, 

majoritariamente, por indivíduos que se declaram do gê-

nero feminino (76,14%), com faixa etária entre 36 e 45 anos 

(33,48%), com ensino superior completo (48,16%), soltei-

ros (47,24%), brancos (71,10%) e sem deficiência (95,41%). 

Conforme pode-se ver na Tabela 1, os dados sociodemo-

gráficos são detalhados:

Os participantes deste relato de experiência possuí-

ram suas origens, principalmente, no Brasil, totalizando 

89,90% dos sujeitos, porém houve participações de pesso-

as em Portugal (5,96%) e México (4,12%). Sobre a amostra 

de brasileiros, a maioria apresentava-se residindo na região 

Sul (61,39%), seguido da região Sudeste (19,55%), Nordeste 

(12,41%) e Centro-oeste (6,65%). Dentre os participantes, 

diversas profissões emergiram, sendo que a profissão mais 

prevalente foi de enfermeiros (43,57%). Para além da enfer-

magem, profissões como fisioterapia, pedagogia, docência, 

técnicos de enfermagem e psicologia também apareceram. 

O figura 1 apresenta os dados estatísticos por profissão.

A maioria dos participantes da pesquisa apresentavam-

-se empregados no momento da coleta de dados, corres-

pondendo à 77,06% da amostra total. Dentre as instituições 

de origem, destaca-se as instituições de referência nacio-

nal e internacional em Reabilitação (32,98%) como centros 

especializados de reabilitação do estado de Santa Catarina, 

rede Sarah de reabilitação de diversos municípios, hospi-

tais de reabilitação e ambulatórios especializados. Demais 

instituições incluíram: associações de atenção à saúde da 

pessoa com deficiência intelectual ou física, universidades 
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clínica médica e cirúrgica, cuidados em unidade de terapia 

intensiva e estratégia de saúde da família.

A tecnologia digital para disseminação de 
conhecimentos acerca da neurociência e reabilitação 
Em meio a pandemia de Covid-19 as pessoas vêm se apro-

ximando ainda mais das tecnologias, movimento que trou-

xe mudanças radicais nesse cenário, fazendo com que os 

espaços virtuais sejam cada vez mais considerados ferra-

mentas de disseminação de saberes científicos. Isto é ex-

plicitado pelo fato de que apenas 4,4% de nossa amostra 

disse não ter assistido a outros eventos virtuais durante 

este período de isolamento social. Sobre isso, Intriago et 

al.(5) comprovaram que alunos que tem contato com tecno-

logias virtuais, com os Webinars, durante seu aprendizado 

demonstram uma significativa melhora em suas relações 

coletivas, em seu desempenho individual e em suas ativida-

des profissionais.

Além disso, as tecnologias estão se destacando no que-

sito divulgação de eventos e serviços, uma vez que pro-

porcionam rapidez, baixo custo e grande público. A este 

respeito, 93,2% dos participantes afirmou ter tido conhe-

cimento sobre o evento através de meios virtuais. Dentre 

estes meios, destacou-se a mídia social denominada 

Instagram, sendo que 71,2% da amostra afirmou conhecer 

as páginas do Grupo Rehabilitar ou Landi neste site. Nesse 

sentido, as redes sociais vêm demonstrando suas potencia-

lidades na área da saúde, trazendo novas alternativas para 

o cuidado, e estando inclusive vinculadas a políticas públi-

cas de saúde, referidas ao SUS, como A Rede HumanizaSUS 

e A Comunidade de Práticas da Atenção Básica.(6)

Ademais, quando indagados a respeito da razão de seu 

interesse no evento, os participantes relataram frequente-

mente a necessidade de atualização contínua, mesmo em 

tempos de pandemia. Na área da saúde, manter os pro-

fissionais atualizados é essencial para impulsionar uma 

assistência de qualidade que vise o respeito ao paciente. 

Nesse sentido, os participantes veem a segurança, como 

importante benefício de um evento completamente virtual. 

Também, 94,9% dos participantes afirmou que participaria 

do II NeuroRehab, sendo que as temáticas mais indicadas 

por eles para serem abordadas foram: a senescência, a in-

fância, o cérebro e bexiga e intestino neurogênico.(7)

Ainda relacionado a razão de interesse, apareceu com 

destaque a inediticidade da relação entre neurociência e 

reabilitação, bem como a incipiência da enfermagem de re-

abilitação. Os impactos diretos e indiretos da pandemia de 

COVID-19 fazem com quem a reabilitação seja repensada, 

tanto em relação a sua organização, quanto sua autonomia. 

Tabela 1. Caracterização da amostra quanto às variáveis sociode-
mográficas (n=218)

Variáveis n(%)

Sexo

   Masculino 166(76,14)

   Feminino 51(23,39)

   Outro 1(0,47)

Idade

  15 – 25 anos 44(20,18)

  26 – 35 anos 62(28,44)

  36 – 45 anos 73(33,48)

  46 – 55 anos 30(13,76)

56 anos ou mais 9(4,12)

Estado civil

  Solteiro(a) 103 (47,24)

   Casado(a) 98(44,95)

  Divorciado 01(0,45)

  Viúvo 08(3,66)

  Outros 8(3,66)

Etnia

   Branca 155 (71,10)

   Preta 09(4,12)

   Parda 47(21,55)

   Amarela 2(0,91)

   Indígena 1(0,45)

   Não declaram 4(1,83)

Nível de escolaridade

   Ensino médio completo 7(3,21)

  Ensino superior incompleto 45(20,64)

  Ensino superior completo 105(48,16)

   Pós-graduação stricto sensu 61(27,98)

Deficiência

  Motora 6(2,75)

  Visual 2(0,91)

  Auditiva 2(0,91)

  Não se aplica 208(95,41)

Enfermeiros (43%)
Estudantes (20%)
Docências (9%)
Fisioterapeutas (9%)
Outros (10%)
Psicólogos (4%)
Pedagogos (3%)
Técnicos de Enfermagem (2%)

Figura 1. Distribuição dos participantes por profissão/ocupação

e escolas de formação técnica em saúde, empreendedores 

autônomos e profissionais da atenção primária ou terciária 

em saúde. Em relação às atribuições desses profissionais, 

a amostra apresentou maior prevalência de ações assis-

tenciais relacionadas à reabilitação neurológica, ortopédi-

ca, cardiológica, de estomaterapia e motora. Demais atri-

buições envolveram educação especial, gestão em saúde, 
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Este aspecto traz outro benefício de eventos virtuais cita-

do frequentemente pelos participantes, que é a internacio-

nalização de conhecimento sem necessitar deslocamento. 

Esta possibilidade de participar de um evento internacional 

enquanto permanece em seu domicílio é considerada por 

muitos participantes como mais cômoda e mais acessível, 

uma vez que não há barreiras arquitetônicas nem financei-

ras.(8)

A grande maioria dos participantes (98,1%) relatou que 

o I NeuroRehab trouxe algum conhecimento inédito, o que 

nos permite concluir que o evento realizado foi de suma 

importância por se tratar de um assunto tão pouco aborda-

do. A este respeito, a amostra foi questionada sobre quais 

exposições lhe haviam gerado mais interesse, e como re-

sultado duas palestras se destacaram: Internacionalização 

da Reabilitação & Desafios da Neurociência. Desta maneira, 

vemos que o fato de o evento ter abordado ambos os eixos 

prática e pesquisa foi uma grande contribuição para a for-

mação destes profissionais. 

Além disso, o cenário de pandemia trouxe novas neces-

sidades nos âmbitos da saúde e educação, como a urgência 

em capacitar os profissionais para o trabalho em ambien-

tes virtuais, bem como estimular relações interpessoais 

virtuais entre membros de equipes sem prejudicar o de-

sempenho e confiança. Assim, o evento representou uma 

experiência de adaptação ao novo momento sanitário e so-

cial representado pelo período de pandemia, colaborando 

para o processo de reinventar tanto o aprendizado quanto 

o próprio cuidado e impactando na prática tanto para os 

organizadores quanto para os participantes.(9)

Dentre as limitações encontradas neste projeto, apon-

ta-se o meio de divulgação um obstáculo por tratar-se de 

algo restrito aos contatos próximos às temáticas aborda-

das, não sendo possível repercutir tão extensamente à co-

munidade científica, o que impactou no número reduzido 

de participantes. A plataforma digital também foi algo de-

safiador, à medida que a falta de garantia de boa qualidade 

de conexão, bem como de efetividade na transmissão ao 

vivo. Outro aspecto limitante da pesquisa envolve a inaces-

sibilidade técnica para pessoas com deficiência visual ou 

auditiva.

CONCLUSÃO
Essa pesquisa não somente responde ao desafio de imple-

mentar uma tecnologia digital, mas também revela uma ne-

cessidade de reinventar a forma de disseminar o conheci-

mento em tempos de pandemia. O cenário de 2020 trouxe 

muitas preocupações à área da ciência, trazendo à tona a 

urgência de discutir o conhecimento de bancada da neu-

rociência na prática assistencial e clínica da reabilitação. 

Diante os achados da pesquisa, a neurociência em reabi-

litação apenas está sendo descoberta, e ainda há muito a 

desbravar nesse sentido. Logo, conferências virtuais pro-

põe estratégias acessíveis, cômodas e gratuitas de com-

partilhar informações com base na evidência científica, 

atual e dialogadas à prática em saúde. 
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