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Serviços para pessoas com deficiênciaem Brasil/  

Brazil Disability Resources 

 

Organizaçãoes e links gerales / General organizations and links 

http://onedef.blogspot.com/ 

Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos (ONEDEF) 

Rua Clementino do Monte 312, Farol 

Maceio, Alagoas CEP 570055-190 

Tel:0 82 358-4037 

Email: onedef@ofm.com.br 

 

Criança Deficiente / Children with Paralysis 

http://www.aacd.org.br/ 

Associação de Assistência à Criança Deficiente (Association of Assistance to the Disabled 

Child) 

http://onedef.blogspot.com/
http://onedef.blogspot.com/
mailto:onedef@ofm.com.br
http://www.aacd.org.br/
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Cuidadores / Caregivers 

http://www.cntsscut.org.br/destaques/737/os-impactos-a-saude-do-cuidador 

Os impactos à saúde do cuidador 

Artigo. 

Dereitos / Advocacy 

https://servidoresjt.wordpress.com/2011/07/13/centro-de-informacao-rui-bianchi-a-biblioteca-

virtual-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia/  

Centro de Informação Rui Bianchi 

A biblioteca virtual dos direitos da pessoa com deficiência. 

http://swbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/06/guia-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-

defici%C3%AAncia.pdf  

Guia dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

 

Dor / Pain 

http://www.dor.org.br/ 

Sociedade Brasileira Para o Estudo da Dor 

Tel/Fax: +55 11 5904-2881 / 5904-3959 

A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) é uma entidade sem fins comerciais.  Está 

voltada para o estudo, pesquisa e tratamento da dor, em crianças e adultos, com enfoque especial 

para a dor no câncer e medicina paliativa. 

 

Esporte / Sport 

http://www.add.org.br/ 

Associação Desportiva para Deficientes (Disabled Sport Association) 

R. das Pitombeiras, 296, VI. 

Pq. Jabaquara, São Paulo – SP CEP 04321 160 

Tel: 11 5011 9922 / 0482 / 6133 

http://www.equoterapia.org.br/ 

Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-Brasil)/ (National Association of Equine 

Therapy) 

 

Publicaçãoes / Publications 

http://www.scielo.br/ 

SciELO Brasil 

Uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos 

brasileiros. 

 

http://www.cntsscut.org.br/destaques/737/os-impactos-a-saude-do-cuidador
https://servidoresjt.wordpress.com/2011/07/13/centro-de-informacao-rui-bianchi-a-biblioteca-virtual-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia/
https://servidoresjt.wordpress.com/2011/07/13/centro-de-informacao-rui-bianchi-a-biblioteca-virtual-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia/
http://swbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/06/guia-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-defici%C3%AAncia.pdf
http://swbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/06/guia-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-defici%C3%AAncia.pdf
http://www.dor.org.br/
http://www.dor.org.br/
http://www.add.org.br/
http://www.add.org.br/
http://www.equoterapia.org.br/
http://www.equoterapia.org.br/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/


 

3 

 

Reabilitação / Rehabilitation 

http://www.afr.org.br/ 

Associação Fluminense de Reabilitação (Fluminense Association for Rehabilitation) 

Rua Lopes Trovão, 301 Niterói – RJ CEP 24.220-070 

Tel: 21 2109-2626 

www.sarah.br 

Red Sarah de Hospitais de Reabilitação (The Sarah Network of Rehabilitation Hospitals) 

 

Tecnologia Assistiva / Assistive Technology 

www.assistiva.com.br 

Assistiva: Tecnologia e Educação 

http://abridef.org.br/ 

Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva   -ABRIDEF 

https://assistivaitsbrasil.wordpress.com/catalogo/ 

Catálogo Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva 

 

Turismo / Tourism 

http://turismoadaptado.wordpress.com/ 

Turismo Adaptado 

Trabalha para a accessibilidade e inclusão das pesos com deficiência e mobilidade reduzida no 

lazer e turismo.  

 

Distrofia Muscular /Muscular Dystrophy  

www.acadim.com.br 

Associação Carioca dos Portadores de Distrofia Muscular  

Tel: 21 2502-5766 

Email: acadim@acadim.com.br 

 

Esclerose Lateral Amiotrófica / ALS 

https://www.abrela.org.br/ 

Tudo sobre ELA 

Rua Estado de Israel, 899 - Vila Clementino 04022-002 São Paulo - SP Brazil  

Tel: 11-5579 2668 

Email: abrela@abrela.org.br 

 

http://www.afr.org.br/
http://www.afr.org.br/
http://www.sarah.br/
http://www.sarah.br/
http://www.assistiva.com.br/
http://www.assistiva.com.br/
http://abridef.org.br/
http://abridef.org.br/
https://assistivaitsbrasil.wordpress.com/catalogo/
https://assistivaitsbrasil.wordpress.com/catalogo/
http://turismoadaptado.wordpress.com/
http://turismoadaptado.wordpress.com/
http://www.acadim.com.br/
http://www.acadim.com.br/
mailto:acadim@acadim.com.br
https://www.abrela.org.br/
mailto:abrela@abrela.org.br
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Esclerose Multipla / Multiple Sclerosis 

http://abem.org.br/ 

Associação Brasileira de Esclerose Múltipla 

Fundada em 1984, é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que possui a missão de 

fornecer uma melhor qualidade de vida aos portadores de Esclerose Múltipla. Com sede na cidade 

de São Paulo, a ABEM é referência na América Latina no tratamento de Esclerose Múltipla. 

 

Lesão da Medula Espinhal / Spinal Cord Injury 

http://portalsbc.org/ 

SBC – Sociedade Brasileira de Coluna 

http://www.sarah.br/programas-educacionais/videos-educativos/ 

Rede Sarah: Vídeos da Neil Sachse Foundation (Austrália) 

A Neil Sachse Foundation se dedica a financiar e incentivar pesquisas inovadoras no campo da 

investigação e estudo de lesões medulares, com o intuito de ampliar o conhecimento necessário 

para vencer essa lesão incapacitante. Com o programa de educação intitulado Back to Basics, a 

fundação busca diminuir a ocorrência de lesões medulares por meio da educação e conscientização 

de jovens. 

 

Neurofibromatose / Neurofibromatosis 

http://www.amanf.org.br/ 

Associação Mineira de Apoio aos Portadores de Neurofibromatose  

Tel: (31) 9684-1196 

Email: coutoprf@gmail.com 

 

Paralisia Cerebral / Cerebral Palsy 

http://www.paralisiacerebral.org.br/ 

Associação Brasileira de Paralisia Cerebral 

 

Trabalho/Employment 

http://www.selursocial.org.br/ 

Sistema Integrado de Vagas e Curriculos para Pessoas com Deficiência 

 

 

 

 

As informações contidas nesta mensagem são apresentadas com o objetivo de educá-lo e informá-

lo sobre a paralisia e respetivos efeitos. Nada nesta mensagem deve ser entendido ou utilizado para 

http://abem.org.br/
http://abem.org.br/
http://portalsbc.org/
http://www.sarah.br/programas-educacionais/videos-educativos/
http://www.sarah.br/programas-educacionais/videos-educativos/
http://www.amanf.org.br/
http://www.amanf.org.br/
mailto:coutoprf@gmail.com
http://www.paralisiacerebral.org.br/
http://www.paralisiacerebral.org.br/
http://www.selursocial.org.br/
http://www.selursocial.org.br/
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diagnóstico ou tratamento médico. Não deve ser utilizada em substituição dos conselhos do médico 

ou outro prestador de cuidados de saúde qualificado. Caso tenha dúvidas relacionadas com 

cuidados de saúde, contacte ou consulte imediatamente o seu médico ou outro prestador de 

cuidados de saúde qualificado. Consulte sempre o seu médico ou outro prestador de cuidados de 

saúde qualificado antes de iniciar um novo tratamento, dieta ou programa de fitness. Nunca deve 

ignorar conselhos médicos ou adiar as consultas devido a algo que leu nesta mensagem. 

This publication is supported by the Administration for Community Living (ACL), U.S. 

Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling 

$8,700,000 with 100 percent funding by ACL/HHS. The contents are those of the author(s) and 

do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by ACL/HHS, or the U.S. 

Government. 


