
� � � � � � � � � �� � � �� �
�� � � �� � � � � �� � �� �

O cuidado às deficiências e os serviços de 
rehabilitação física na seguridade social.

Quinta-feira,  27 de agosto de 2020.
12h às 14h30 Cidade do México (UTC -5)
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Em 2011, a OMS sinalizou que mais de um bilhão de pessoas 
no mundo vivem com alguma deficiência por dano físico, 
doença física ou depressão, sendo esta uma de suas princi-
pais causas na atualidade, e quase 200 mil pessoas experi-
mentam consideráveis dificuldades no exercício de suas 
funções. Existem propostas do cuidado à deficiência que 
vão desde o desenvolvimento de próteses até a Reabilitação 
Baseada na Comunidade, conhecida como RBC. Entretan-
to, não basta só do desenvolvimento tecnológico, também é 
necessário mudar a atitude da sociedade, para que permita 
a participação de uma pessoa com deficiência em qualquer 
atividade da vida cotidiana, como apresentar um programa 
de televisão ou atuar no cinema. Em nosso estilo de vida co-
tidiana, a deficiência deve de ter seu lugar. Por este motivo, 
o CIESS os convida a participar do presente webinar.  

Situação atual:

O cuidado às deficiências e os serviços de 
rehabilitação física na seguridade social.

Objetivo da atividade: 

Compartilhar informação atualizada e acessível a 
todos os países da América e do Caribe sobre algu-
mas alternativas e propostas do cuidado a defi-
ciência, que perpassam o desenvolvimento tecno-
lógico até a participação comunitária, a partir de 
experiências no cuidado à população afetada pela 
deficiência, fomentando uma atitude cotidiana-
mente inclusiva, respeitando os direitos humanos 
e as diferenças de gênero. 
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Daisy Corrales 
Diretora do CIESS. México Boas Vindas. Abertura.

Fernando Quintanar
Pesquisador da Comissão Americana de Saúde,

Bem-estar e Seguridade Social (CASBSS)/CIESS. México

Manifestação do Coordenador:
Saudações ao público, Motivação, Resumo da situação,

apresentação do objetivo e apresentação do CV de los palestrantes

Daisy Corrales 
Diretora do CIESS. México Encerramento do evento.

Fernando Quintanar
Pesquisador da Comissão Americana de Saúde,

Bem-estar e Seguridade Social (CASBSS)/CIESS. México

Comentário Final do Coordenador ou Panelista ou
Representante da CASBSS ou Convidado Especial.

Marco Antonio Cubillo León
Reitor do Centro Mexicano Universitário de Ciências e
Humanidades (CMUCH) e Gerontólogo social. México

“Avanços e propostas no cuidado de deficiências: 
conquistas e desafios”

Rosa Idalia Aldana
Delegada Titular da Universidade de “San Carlos de Guatemala”

e Presidenta da Junta Diretiva do CONADI. Guatemala
“A discriminação contra mulheres e meninas com deficiência.”

Karina Bustos
Presidenta da Fundação AlunCo.

Argentina
“O método Vetas para a abordagem de neuroreabilitação”

Karina Rodríguez
Delegada Titular do Instituto Guatemalteco de Seguridade 

ocial e Vice-presidenta do CONADI. Guatemala
“Tele-Reabilitação:  Uma ferramenta na pandemia de COVID-19”

Verónica Miriam López Roldán
Titular da Divisão de Unidades de Reabilitação, da Coordenação

de Atenção Integral em Segundo Nível do Instituto Mexicano
de Seguridade Social (IMSS)México

“O cuidado da deficiência e os serviços de
reabilitação física na Seguridade Social.”

Sessão de perguntas e respostas.

Nayeli Sosa Anau
Odontóloga e Mestre em Saúde Pública (INSP).

Colabora com o Centro de Atenção Integral “Piña Palmera”
México

“Conquistas e desafíos do modelo de reabilitação
baseada na comunidade para o cuidado de deficiências.”

PARTICIPAÇÃO ATIVIDADE

Agenda

Público objetivo

Modalidade
Remoto via

Cadastre-se no seguinte link:
https://bit.ly/3grQX6d

Após o cadastro, você receberá um 
e-mail do confirmação com a infor-
mação para aderir para o webinar.

Brought to you by GoToWebinar®
Webinars Made Easy®  

Membros do CISS, profissionais das 
áreas da saúde, segurança social, aca-
demia, sociedade civil e público em 
geral.


