
BIBLIOGRAFIA BÁSICA e SITES INTERESSANTES PARA OS  

NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

ÁREA TEMÁTICA: REABILITAÇÃO  

 
LEGENDA: 
Bom para formação técnica e consulta pelos profissionais NASF 
Bom para uso em atividades educativas e educação permanente 
Bom para uso em discussões sobre a prática 
 
 Versão eletrônica disponível 

 

SUS/ATENÇÃO BÁSICA/APOIO MATRICIAL 
1. Ministério da Saúde – http://dab.saude.gov.br/publicacoes.php 

 Disponibiliza em meio digital os principais documentos da Atenção Básica em 
Saúde, incluindo os cadernos de  áreas temáticas e a Revista Saúde da Família. 
 

2. BRASIL, Cadernos de Atenção Básica: Diretrizes do NASF. Ministério da Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde na escola / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2009.(160p. versão preliminar) 

 Apresenta conceitos básicos e diretrizes sobre a atuação e organização das ações 
nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.  Apresentação divida por áreas 
temáticas:saúde mental, reabilitação e atenção integral à pessoa idosa, 
alimentação e nutrição, assistência farmacêutica, serviço social,atenção integral 
da criança e do adolescente, atenção integral à saúde da mulher, práticas 
integrativas e complementares, práticas corporais e atividade física.   

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. SIAB: manual do sistema de Informação de Atenção Básica / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. 1R., 4.ª reimpr. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 

 Fornece todos os protocolos básicos utilizados pelas equipes de saúde da família, 
incluindo a definição de marcadores a serem monitorados, fichas A, B, C e 
outros.  

4. AYRES, J.R.C.M., O cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas de saúde, Saúde e 
Sociedade v.13, n.3, p.16-29, set-dez 2004 

 Discute o “cuidar” nas práticas de saúde, principalmente na atenção básica sob a 
ótica do acolhimento ao “humano” e dos valores impressos nas ações dos 
profissionais.  

5. Campos G.W.S, Domitti A.C., Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia 
para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
23(2):399-407, fev, 2007 

6. Campos G.W.S., Equipes de referência e apoio especializado matricial: um ensaio sobre a 
reorganização do trabalho em saúde, Ciência & Saúde Coletiva, 4(2):393-403, 1999 

 Ambos textos apresentam de forma complementar os conceitos de apoio 
matricial e equipe de referência.  Trabalhos de base para a formação e reflexão 
de equipes NASF.   

7. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção À Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 



Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 4. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2007.M 
68 p. – (Série E. Legislação de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 4) 

 Estabelece as normas e diretrizes para a organização da Atenção Básica para a 
Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes comunitários de 
Saúde(PACS).  
 

REABILITAÇÃO/INCLUSÃO 
8. Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência –

http://portal.mj.gov.br/corde/ 
 Site oficial da Corde (ministério da Justiça) que contém as políticas nacionais, 

diretrizes e principais documentos (nacionais e internacionais) sobre a atenção 
às pessoas com deficiência em diversas áreas de atuação. (Várias publicações 
impressas podem ser solicitadas por pessoas jurídicas) 

9. Saúde da Pessoa com Deficiência – Ministério da Saúde – 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=927 

 Página do Portal da Saúde dedicada à área temática da saúde da pessoa com 
deifiência contendo informações básicas sobre o tema, notícias, listagem de 
serviços e publicações on line na área. 

10. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 
Deficiência,Brasília, Ed. Ministério da Saúde, 2007. 

 Define e discute os princípios da atenção à saúde da pessoa com deficiência.  
11. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência no Sistema Único 
de Saúde – SUS, versão preliminar, Brasília, Ed. Ministério da Saúde, 2008.  

 Leituras quase que obrigatória para todos que trabalham com pessoas com 
deficiência na área da saúde.  Apresenta e defini os principais conceitos na área 
bem como define e caracteriza os serviços e modelos de intervenção.   

12. ROCHA, E.F., Reabilitação de Pessoas com Deficiência, a intervenção em discussão, Roca, 
São Paulo, 2006. 

 Apresenta evolução histórica e discussão dos modelos de reabilitação bem como 
traz relatos de caso, incluindo experiências de intervenções na Estratégia Saúde 
da Família. 

13. OMS, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, Centro 
Brasileiro de Classificação de doenças, Brasil, 2003. 

14. OMS, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde: versão para 
crianças e jovens – Actividades de Participação/Factores Ambientais, Centro de Psicologia 
do Desenvolvimento e da Educação da Criança e Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto, Cidade do Porto, 2003. 

 Ambos documentos norteadores internacionais para a classificação de 
funcionalidade e incapacidade que deslocam o foco das patologias e podem ser 
utilizados como parâmetros tanto de avaliação específica como e 
acompanhamento de evolução e impacto das ações junto à população.  

15. Acessibilidade Brasil - http://www.acessobrasil.org.br/ 
 Site de uma sociedade constituída por especialistas que apóiam ações e projetos 

de inclusão social e econômica de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com 
baixa escolaridade.  Destaques: disponibiliza softwares de acessibilidade, 
dicionário Libras e informações sobre desenho universal. 

16. BERSCH, R., Introdução à Tecnologia Assistiva, Centro Especializado em Desenvolvimento 
Infantil, Porto alegre, 2008. 



 Conceitua e dá exemplos de recursos de tecnologia assistiva.  Bom para 
conhecimento geral e de terminologias.  

17. ABNT, Norma Brasileira 9050-Acessibilidade a edificações, mobiliário,espaços e 
equipamentos urbanos, ABNT, Rio de Janeiro, 2ª.ed., 2004. 

 Apresenta as normas sobre acessibilidade sendo referência para adequação 
ambiental para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.  

 
PRINCIPAIS QUADROS CLÍNICOS/PERFIS DE DEMANDA 
18. Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação – http://www.sarah.br 

 Traz informações objetivas sobre os principais quadros clínicos em reabilitação 
física (etiologia, sintomas e tratamento):Paralisia Cerebral,Acidente Vascular 
Cerebral,Espinha Bífida, Doenças Metabólicas que afetam o Cérebro, Diagnóstico 
clínico-laboratorial das doenças genéticas, Atrofia Muscular Espinhal, 
Traumatismo Cranioencefálico, Lesão Medular Periférica, Paralisia Braquial 
Obstétrica, Distrofia Muscular Progressiva, Artrogripose, Pé Torto Congênito, 
Síndrome de Guillain-Barré, Miopatias Congênitas, Malformações Cerebrais 
. 

19. Medicina Geriátrica - http://www.medicinageriatrica.com.br/  
20. Portal do Envelhecimento PUC - 

http://www.portaldoenvelhecimento.net/principal/principal.htm 
 Portais com artigos completos sobre geriatria incluindo a atenção à saúde do 

idoso na Estratégia Saúde da Família, distúrbios de memória, demências, 
Parkinson e dor crônica. 

21. Brasil. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica – Brasília : Ministério da Saúde, 
2006.192 p. il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 19) 

 Aborda as diretrizes para a assistência à pessoa idosa com destaque para 
discussão para principais problemáticas clínicas neste ciclo de vida e 
apresentação dos principais protocolos de avaliação.  

22. Brasil. Guia prático do cuidador / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 
2008. 64 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

 Aborda de forma simples porém completa a relação entre cuidador e cuidado 
focando aspectos e orientações práticas do dia a dia.  

23. PERRACINI, M.R., Prevenção e Manejo de quedas no idoso. Disponível em: Portal Equilíbrio 
e quedas no idoso - http://pequi.incubadora.fapesp.br/portal/quedas. 

 Apresenta os principais fatores de risco e formas de intervenção em relação a 
quedas em idosos.  

24. AZEVEDO, R. et al., Atividade dísica e doença de Parkinson, Efdeportes - Revista Digital - 
Buenos Aires - Año 11 - N° 101 - Octubre de 2006. Disponível em: 
http://www.efdeportes.com/ 

 De forma sucinta caracteriza a doença de Parkinson e o trabalho do educador 
físico com esta população.  

25. MINICUCCI, W.J. Os cuidados com os pés para quem tem diabetes – Vídeo 
 Orienta os cuidados básicos para prevenção de úlceras e amputações.  

26. Cartilhas: Acidente Vascular Encefálico, Paralisia Cerebral, Quedas e Sindrome de Down 
 Fornecem orientações básicas e de fácil compreensão sobre estes quadros. 

27. SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Saúde.  Caderno Temático da Criança. São Paulo, 
2003. 

 Apresenta as diretrizes técnicas para a assistência à criança na Atenção Básica, 
incluindo informações sobre rotina preconizada de atendimentos.  Destaque: 



critérios e indicações para a avaliação e acompanhamento do bebê de risco e 
avaliação do desenvolvimento e crescimento. 

28. SÃO PAULO. Secretaria da Saúde. Programa mãe paulistana. Manual Técnico: saúde da 
criança – 1° ano de vida.  Secretaria da Saúde.  Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Programas e Políticas de Saúde – CODEPPS. São Paulo: SMS, 2006. 

 Distribuído a toda rede de atenção primária, orienta de maneira sintetizada o 
passo a passo para o acompanhamento de crianças até 1 ano na rotina das 
unidades básicas de saúde: atenção ao recém nascido e seguimento 
ambulatorial.  Destaque: teste de desenvolvimento de Denver e protocolo (com 
fluxograma) para intervenção precoce auditiva 

29. BRASIL.Ministério da Saúde,  Fundamentos técnico-científicos e orientações práticas para 
o Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento – Parte 1: Crescimento, Brasília, 
2001. 

 Resume os principais aspectos do crescimento infantil incluindo avaliação, 
acompanhamento e rotina.  

30. BRASIL.Ministério da Saúde,Fundamentos Técnico-Científicos e Orientações Práticas para 
o Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Parte 2: Desenvolvimento, 
Brasília, 2001. 

 Resume os principais aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor com 
destaque para ficha de acompanhamento/avaliação elaborada por Alfredo 
Jerusalinsky.  

31. PAES, Carlos E. N; GASPAR, Vera L. V. As injúrias não intencionais no ambiente domiciliar: a 
casa segura. J. Pediatr. (Rio J.),  Porto Alegre,  v. 81,  n. 5, Nov.  2005 . 

 Aborda os acidentes domésticos com crianças e sua prevenção.  
32. SILVA, A.B.B., Mentes Inquietas: entendendo melhor o mundo das pessoas distraídas, 

impulsivas e hiperativas, São Paulo, Ed. Gente, 2003.  Disponível em: 
http://pcangelo.files.wordpress.com/2008/04/mentesinquietas.pdf 

 Apresenta e ilustra os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade focando 
nas características dos quadros e relato de casos. 

33. BRASIL. MEC, Conhecimentos básicos para a inclusão do deficiente visual, Brasília, MEC, 
SEESP, 2003. 

 Traz informações básicas sobre inclusão social e orientação e mobilidade da 
pessoa com deficiência visual.  Voltado para a inclusão escolar tem como 
destaque a apresentação de exercícios práticos. 

 
 

FALTAM: 
DISTÚRBIOS DE LEITURA E ESCRITA 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNOS INVASIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
 
 
OUTRAS SUGESTÕES PARA FORMAÇÃO E DISCUSSÃO 
34. SAWAIA, Baden. (Org.). As artimanhas da exclusão : Análise psicossocial e ética da 

desigualdade social.Petrópolis: Vozes, 1999. 
35. ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália F. (org.). Família, redes, laços  e políticas 

Públicas. 3a. edição. São Paulo: Cortez, 2007.  
36. SZYMANSKI, H. R. G. Trabalhando com famílias. São Paulo: Cortez e Centro Brasileiro 

para a Infância e Adolescência do Ministério da Ação Social, 1992. 
37. SASSAKI, R.K., Como chamar as pessoas que tem deficiência? -

http://www.pjpp.sp.gov.br/2004/artigos/17.pdf (acesso em 27/04/10)   



38. DINIZ, D. O que é deficiência? Coleção Primeiros Passos. São Paulo, Brasiliense, 
2007. 

39. CORRÊA, H.S. – Fichamento de: GOFFMAN, E., Stigma. New York, Simon/Schuster, 
1986.  

40. Série Vida em Movimento, SESI/CNI/Instituto Amankay. Vídeos. Disponível em: 
http://www.amankay.org.br/home/index.php e www.youtube.com.br 

 Trata de atividades físicas, educação, trabalho, esportes adaptados, recreação, 
acessibilidade e tecnologias assistivas, do ponto de vista da inclusão.   

41. Rede Saci – www.saci.org.br 
 Rede on line que disponibiliza diversas informações sobre inclusão com destaque 

para disponibilização de artigos on-line. 
42. SCIELO - www.scielo.br 

 Artigos científico e revistas indexadas on-line em diversas áreas. 
 
 
1. INSTRUMENTOS PARA A PRÁTICA 

1.1. GUIA PARA INDICAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
1.2. FICHA DE PERFIL DE ÁREA 
1.3. GENOGRAMA E ECOMAPA 
1.4. GUIA DE RECURSOS DE APOIO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 
ARTIGOS E PERIÓDICOS ON-LINE 

1. SCIELO – www.scielo.br 
 


