
Relatório Anual de Atividades - Ano 2017

DADOS INSTITUCIONAIS

AEDREHC

ASSOCIACAO PARA A EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E PROFISSIONALIZACAO DA DIVISAO DE
REABILITACAO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE SÃO PAULO.

HISTORICO:

Fundada há 25 anos, A AEDREHC trabalha projetos em parceria com o Hospital das Clinicas e
com a Divisão de Medicina e Reabilitação do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo fomenta a inclusão da Pessoa com Deficiência através de dois pilares.

✔ Capacitação Profissional e Empregabilidade.
✔ Incentivo ao Esporte Paraolímpico e a Atividade Física.

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2018

Ensino

Formação de Cuidadores para a Pessoa com Deficiência Física e Visual – EAD: 
Objeto: Qualificar os participantes com conhecimentos técnicos e comportamentais para zelar
pela qualidade de vida e bem-estar  (saúde física,  mental,  cultura e lazer)  de Pessoas com
Deficiência – Meta: formar 400 pessoas em 2018

Formação de Cuidadores para a Pessoa Idosa com Deficiência – EAD: 
Objeto: Qualificar os participantes com conhecimentos técnicos e comportamentais para zelar
pela qualidade de vida e bem-estar  (saúde física,  mental,  cultura e lazer)  de Pessoas com
Deficiência – Meta: formar 300 pessoas em 2018 projeto aprovado pela Lei de incentivo
do Idoso

Capacitação em Tecnologia Assistiva em Saúde – Avaliação, Prescrição e Treinamento
de usuários em cadeiras de rodas e mobilidade seguindo os Conceitos da OMS
Capacitar  os  participantes  usando  metodologia  fundamentada  em  conceitos  da  OMS
(Organização Mundial de Saúde), em especial o Pacote de Treinamento de Serviços de Cadeira
de Rodas – Nível Básico e Intermediário – Abrir nova turma em 2018.
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Habilitação Profissional de Técnicos de Órtese e Prótese e Implantação do Centro de
Formação e Inovação em Tecnologias Assistivas
Formar  profissionais  com  competência  para  interpretar  a  prescrição  médica  e  executar  a
confecção de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção – Curso de Formação com
duração de 2 anos vagas preenchidas termino em 12/2019

Curso de manutenção de cadeira de rodas – Nível Usuário
Capacitar  o  usuário  de  cadeiras  de  rodas  ou  familiares  a  realizar  a  manutenção  básica
preventiva em cadeiras de rodas – Capacitar 120 pessoas em 2018

Programa de Capacitação voltado a Profissionais de Saúde da Área da
Reabilitação:  Atenção  ao  Paciente  Oncológico  com  Deficiência  através  da
capacitação em reabilitação de pacientes pós tratamento do câncer. Aprovar e
captar recursos para o projeto em 2018.

Esporte:

Basquete Sobre Rodas
Oferece  a  Pessoa com Deficiência  a ampliação,  estimulação e  manutenção das  capacidades
funcionais através da pratica esportiva nos seguimentos de Basquete Sobre Rodas – 25 atletas
em treino regular e de alto rendimento em 2018

AEDREHC – FUTURO

Desenvolver e formar novos talentos esportivos de basquete entre 05 a 18 anos, fornecendo
toda infraestrutura técnica, esportiva e social necessária para a criação de equipes, de acordo
com as normas da IWBF “Federação Internacional de Basquetebol em Cadeiras de Rodas e a
Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeiras de Rodas– 20 atletas em atividade de
iniciação esportiva – projeto aprovado pela Lei de incentivo do Condeca.

Remama

Oferece  a  sobreviventes  de  câncer  de  mamas  estimulação  e  manutenção  das  capacidades
funcionais  através da pratica esportiva nos seguimentos de Remo –  20 atletas em treino
regular em 2018

Inovação:

Desenvolvimento de redutor inflável da largura e profundidade do assento de cadeiras
de rodas

Desenvolver  modelo  /  equipamento  segundo  o  conceito  do  dispositivo  de  suporte  postural
adaptável aos diversos tamanhos de cadeiras e usuários, com potencial de escalabilidade pela
indústria  para  que  seja  um  produto  prontamente  disponível  no  mercado,  substituindo  o
artesanal pelo industrial, o lento pelo rápido, mas preservando a customização, sem interferir
com a estrutura e garantia da estrutura da cadeira de rodas e com o processo de produção
destes equipamentos. Aprovar e captar recursos para o projeto em 2018.

Implantação de um Centro de Simulação Realística para Apoiar o Desenvolvimento de
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Profissionais de Reabilitação.

Implantar um Centro de Simulação Realística para utilização nos cursos de capacitação
da equipe Multiprofissional, Equipe Médica e Cursando de Graduação, Pós-Graduação e
Residência na Reabilitação e adquirir equipamentos de simulação realística e adequar
espaço físico para criação de um centro que dará apoio aos cursos de capacitação e
formação de profissionais da Rede Lucy Montoro. Aprovar e captar recursos para o
projeto em 2018.

Aceleração exponencial da assistência por mediação digital e tecnologia de informação
e comunicação  projeto de pesquisa visa desenvolver e padronizar um programa interativo e de
intervenção domiciliar, via WEB para pacientes acometidos de AVC (acidente vascular cerebral) que
já passaram por programa de reabilitação. Aprovar na FAPESP o projeto em 2018.

Desenvolvimento de Tecnologia de Manufatura Automatizada de Assento e Encosto de
Baixo Custo para  Adequação Postural  em Cadeira  de  Rodas -   Protocolo  de  pesquisa
Adaptações Posturais em Cadeira de Rodas.  Aprovar no FID o projeto em 2018.

São Paulo, 18/06/2018

3
Rua Diderot, 43 – São Paulo – SP CEP: 04.116-030

Email: administrativo@aedrehc.org.br


