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   Este manual é um produto dos projetos: 1- GALEME - grupo
de apoio às pessoas com lesão medular e suas famílias:
reabilitando e contribuindo para a reinserção social no
quotidiano (Edital PROEX/UFSC – Apoio à Política de
Inclusão); 2 - O cotidiano da pessoa com lesão medular pós-
programa de reabilitação no estado de Santa Catarina (Edital
PROPESQ/UFSC - PIBIC/CNPq). Estes projetos foram
idealizados e coordenados pelas autoras deste manual e
desenvolvido em parceria com as equipes do Serviço de
Enfermagem e setor neuroreabilitação adulto do Centro
Catarinense de Reabilitação/Centro Especializado em
Reabilitação (CCR/CER II), vinculado a Secretaria Estadual da
Saúde de Santa Catarina SES/SC.
 
   Trata-se de um manual informativo destinado às pessoas
com lesão medular (LM) e suas famílias. Tem o objetivo de
orientar pessoas com LM para o autocuidado e as famílias para
o cuidado assistido no cotidiano do processo de reabilitação, de
modo a estimular a sua adaptação ao novo ritmo de vida e ao
cultivo de hábitos e atitudes que promovam qualidade de vida.
 
   Em capítulos temáticos serão apresentadas informações e
orientações para a prevenção de complicações, melhora da
funcionalidade e adaptação para uma vida bem relacionada
com o meio ambiente em que vivem.
 
Boa leitura!

"Tudo parece impossível até que seja feito"
Nelson Mandela



   A Lesão Medular é toda agressão às estruturas contidas no
canal medular (medula, cone medular e cauda equina), que
pode levar a danos neurológicos. Ao sofrer uma lesão medular,
a pessoa tem seu cotidiano modificado pela deficiência física
adquirida, caracterizada pela mobilidade física reduzida ou
inexistente, déficit de sensibilidade, alterações da atividade
sexual, no ato de urinar e evacuar, cardiorrespiratória. Além
disso, afeta sua vida nas relações de trabalho, estudo, família e
no estado emocional, tornando-o vulnerável às complicações
que limitam o processo de reabilitação, bem como sua
reinserção social. 
 
   A reabilitação é o caminho de retorno à vida! Ao longo dos
anos, a reabilitação mostra que a vida vai muito além da
presença de limitações. É preciso olhar para nossas
potencialidades e capacidades de superar os obstáculos. O
tripé da reabilitação é:  a família/amigos como ponto de apoio,
os profissionais de saúde como fonte de orientação para se
fazer o caminho e a vontade própria da pessoa com lesão
medular como mola propulsora para uma janela de
oportunidades no cotidiano de acordo com seu processo de
viver.
 
 Então, convidamos você a continuar o caminho, dando um
novo sentido a sua vida para alcançar seus objetivos!

LESÃO MEDULAR
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 A Disfunção Neurogênica do Trato Urinário Inferior, também
conhecida como BEXIGA NEUROGÊNICA é causada pela
lesão medular devido a interrupção na comunicação entre a
medula espinhal e a bexiga. Tendo como complicações, a perda
da contração muscular da bexiga, do controle urinário e da
sensibilidade para urinar espontâneamente.
 

 
 
 

 DISFUNÇÃO NEUROGÊNICA DO TRATO
URINÁRIO INFERIOR (DNTUI)

  Por exemplo, se uma pessoa tem
uma lesão na medula, a bexiga pode
encher e tentar avisar ao cérebro que
esta cheia, mas ao chegar no nível da
lesão está mensagem não consegue
chegar até o destino final. Assim, a
própria medula envia um reflexo para
que a bexiga se contraia e esvazie.

 A pessoa tem contrações
involuntárias na bexiga, podendo
ocorrer perda de urina. 

Hiperativa/Espástica

   Neste caso, a bexiga não se
contrai e a urina fica retida no seu
interior. 

Hipoativa/Arreflexa  
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Padrões básicos de bexiga neurogênica

Como funciona a Bexiga



1. Separe o material para o cateterismo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
2. Posicione-se na cadeira de rodas ou na sua cama. 
 

 
   O objetivo do tratamento nas disfunções neurogênicas do trato
urinário inferior é manter a qualidade de vida e proteger a função
renal. Neste sentido, o cateterismo vesical intermitente limpo
(CVIL) é  o tratamento recomendado para a bexiga neurogênica. 

 

CUIDADOS COM A  DISFUNÇÃO NEUROGÊNICA DO TRATO
URINÁRIO INFERIOR 

  O cateterismo vesical intermitente limpo é um método de
esvaziamento completo da bexiga neurogênica, caracterizado
pela introdução de um cateter da uretra até a bexiga.
 

TÉCNICA DO CATETERISMO VESICAL
INTERMITENTE LIMPO EM MULHERES

Cateter de calibre n° 10 a 14 - escolha sempre o menor
calibre (n° 12 é o ideal).
Lubrificante em gel (caso o seu cateter não seja lubrificado).
Água, sabonete líquido ou lenço umedecido sem álcool.
Toalha ou papel toalha.
Gaze (não precisa ser estéril).
Frasco medidor para desprezar a urina, porém caso não
esteja perto do vaso sanitário utilize uma garrafa plástica.
Espelho (para facilitar a visualização do orifício da uretra nas
mulheres).

FIQUE LIGADA !
Treinar o cateterismo na cadeira de rodas lhe permitirá maior

liberdade para realizá-lo onde quer que você esteja!!!
Calças com zíperes nas laterais ou no meio podem facilitar o

cateterismo
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Lave as mãos com água corrente e sabonete líquido. Caso
esteja fora de casa e não tenha uma pia próxima utilize o
álcool em gel.
Afaste os grandes e pequenos lábios com os dedos polegar
e indicador da mão dominante e com o dedo médio oclua a
vagina. 
Faça a higiene do meato uretral, utilizando a gaze molhada
com água e pequena quantidade de sabão líquido ou lenço
umedecido sem álcool, em um movimento único, da vagina
para o ânus por três vezes, sempre trocando a gaze/lenço
umedecido. A seguir retire o sabonete com gaze molhada
com água, seguindo as mesmas orientações.  
Lave as mãos.
Abra a embalagem de forma adequada e retire o cateter sem
contaminá-lo. 
Lubrifique o cateter com gel por aproximadamente 05 cm
(caso você não esteja usando um cateter lubrificado), sem
tocar na ponta ou na extensão do cateter.
Afaste os grandes e pequenos lábios da vagina com os
dedos indicador e polegar da mão não dominante de forma a
visualizar o orifício da uretra com o auxílio de um espelho ou
identificando por meio do toque.
Introduza  lentamente o cateter na uretra com a mão
dominante até sair a urina. 

3. Técnica do cateterismo feminino.
 
Técnica tradicional

 

   O cateterismo feminino pode ser realizado pela técnica
tradicional  de abertura dos grandes lábios ou pela técnica do
toque das estruturas do orifício da uretra.
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Acomode-se na cama ou cadeira de rodas e realize a higiene
como descrito anteriormente.
Faça o número três com sua mão dominante;
Posicione o dedo anelar sobre a vagina;
Posicione o dedo indicador sobre o clitóris; 
Posicione o dedo médio que indicará o orifício da uretra, onde
será introduzido o cateter. 

  Técnica do toque
   A técnica do toque segue os passos da técnica. É indicada para
as mulheres com dificuldade de visualizar o orifício da uretra com
o auxílio do espelho. 

 
 

Retire o cateter ao término do gotejamento da urina, ocluindo a
ponta externa do mesmo.
Lave as mãos.
Registre a quantidade e característica da urina no Diário
Miccional (pág. 29).

 
 
 

TÉCNICA DO CATETERISMO VESICAL
INTERMITENTE LIMPO EM HOMENS

1. Separe o material para o cateterismo.
Cateter de calibre n° 10 a 14 - escolha sempre o menor
calibre (n° 12 é o ideal).
Lubrificante em gel (caso o seu cateter não seja lubrificado).
Sabonete líquido ou lenço umedecido sem álcool.
Toalha ou papel toalha.
Gaze (não precisa ser estéril). 
Frasco medidor para desprezar a urina, porém caso não
esteja perto do vaso sanitário, utilize uma garrafa plástica. 
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2. Posicione-se na cadeira de rodas ou na sua cama.
 
 Lave as mãos com água corrente e sabonete líquido. Caso

esteja fora de casa e não tenha uma pia próxima, utilize o
álcool em gel.
Exponha o pênis e retraia o prepúcio (pele que cobre o pênis)
com a mão não dominante. 
Limpe com gaze molhada com água e pequena quantidade
de sabão líquido ou o lenço umedecido e limpe o orifício da
uretra em direção à base do pênis. Faça essa limpeza três
vezes, sempre trocando a gaze/lenço umedecido. A seguir
retire o sabonete com gaze umedecida com água.
Lave as mãos.

Técnica

 
 

Abra a embalagem do cateter de forma adequada e retire o
cateter sem contaminá-lo. 
Lubrifique o cateter com gel de 15 a 20 cm (caso não esteja
usando um cateter lubrificado), sem tocar na ponta ou na
extensão do cateter.
Posicione o pênis aproximando-o do abdômen e retraia o
prepúcio com a mão não dominante. 
Segure o cateter já lubrificado com a mão dominante, e
introduza lentamente pelo orifício uretral até sair urina.
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Não substitua as lavagens das mãos com água corrente e
sabão líquido pelo álcool em gel como rotina, pois o álcool
gel não é capaz de remover todas as sujidade que estão
presentes nas mãos.
 

O cateterismo é limpo, não é uma técnica estéril portanto,
não é necessário o uso de luvas de procedimento/estereis. A
utilização da luva de procedimento é indicada na ocorrência
de infecção urinária.

Retire o cateter ao final do gotejamento da urina, ocluindo a
ponta externa do mesmo.
Lave as mãos.
Registre a característica da urina no Diário Miccional (pág. 29).

BOAS PRÁTICAS DE CUIDADOS 

O volume de urina residual não deve ultrapassar de 500 ml
pelo risco de contaminação dos rins. Caso o volume
ultrapasse de 500 ml, o cateterismo deve ser realizado mais
vezes ao dia.
As manobras de Credé (compressão na região da bexiga) e
força para urinar são contraindicadas, pois causam altas
pressões no trato urinário superior (rins e ureteres). 

Utilize roupas que facilitem a técnica do cateterismo.
Exemplo: velcro e zíper nas laterais das roupas.

Indica-se a realização do cateterismo vesical a cada 4 ou 6
horas (4 a 6 cateterismos/dia), sentindo ou não a
necessidade de urinar. Não é necessário realizá-lo à noite.

IMPORTANTE: O cateterismo não deve ser interrompido
em caso de infecção urinária. Nesta situação, pode ser
aumentada a frequência de cateterismo/dia associada ao
aumento da ingesta hídrica (água, suco de frutas com
vitamina C, cranberry, D-manose...). 
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Em caso de sangramento na passagem do cateter, reveja a
técnica e aumente a sua lubrificação. 



O cateterismo deve ser realizado antes de evacuar para
evitar o aumento da pressão na bexiga que possa vir a
comprometer os rins. 

Recomenda-se a ingesta de 2 litros de água por dia. Beba
em menor quantidade e mais vezes ao dia. A partir das
18h00 reduza o consumo. 
O Diário Miccional é um importante instrumento para
investigação e diagnóstico do funcionamento da sua bexiga.
A partir das informações obtidas, poderemos traçar o melhor
tratamento. Preencha o seu Diário Miccional que está em
anexo na página 29.
Todo material de uso continuo deve ser solicitado na
Unidade Básica de sua referência, conforme o Decreto n°
5.296 de 2/12/2004.
Saiba reconhecer os sinais e sintomas que podem indicar
infecção urinária: febre, dor, volume de urina reduzido,
aumento de perdas urinárias, aumento de espasmos,
presença de sangue na urina, urina de coloração escura
com presença de grumos e odor forte
Reconheça os sinais que indicam que a bexiga está cheia:
suor excessivo, arrepios, abdômen dolorido e endurecido,
dor de cabeça, aumento dos espasmos e vermelhidão na
pele.  

CUIDADOS COM O INTESTINO NEUROGÊNICO
    O intestino neurogênico é uma condição que afeta o
processo de armazenamento e eliminação de fezes. Em
pessoas com lesão medular há um bloqueio das mensagens
que partem do sistema digestivo para o cérebro e deste pela
medula espinhal, de volta para o intestino. Na lesão medular, a
pessoa tem pouca ou nenhuma sensação de fezes no reto e de
controle do  esfíncter anal. Isto também pode afetar a
peristalse reflexa (movimento das fezes até o cólon).
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Em caso de perda de urina à noite, converse com o
urologista e/ou enfermeiro sobre outros métodos.



Padrões básicos de intestino neurogênico 

Intestino reflexivo/espástico
    Este padrão resulta, em geral, de lesões altas na medula, no
nível cervical (pescoço) ou torácico (tórax). Embora não sinta a
necessidade de eliminar as fezes, ainda há a peristalse reflexa
ou seja, a presença de fezes no reto (porção final do intestino), o
que pode desencadear um reflexo de movimento intestinal sem
aviso, havendo perda fecal. O esfíncter anal permanecerá
fechado e o seu cólon responderá bem à estimulação digito
retal. 

Intestino arreflexivo/flácido 
   Este padrão de intestino resulta de uma lesão no final da
medula espinhal (ao nível lombar ou sacral) ou nos ramos dos
nervos que se dirigem para fora do intestino. Isto significa que a
pessoa terá uma redução da peristalse e do controle reflexo do
esfíncter anal. Nesta situação, o intestino não é controlado pelos
reflexos vindos da medula espinhal. O paciente pode não sentir
necessidade de eliminar as fezes e o seu reto poderá esvaziar-
se sem que haja estímulos, acarretando na perda de fezes.

   Você poderá ter o mesmo padrão de eliminação intestinal
anterior à lesão e evitar a impactação e a constipação intestinal,
se adotar alguns cuidados:

      Siga uma dieta balanceada com alimentos laxantes e ricos
em fibras vegetais. Não “pule” as principais refeições: café da
manhã, almoço e janta, pois estas facilitam uma massa fecal
volumosa e facilita a eliminação de fezes.
      Beba adequada quantidade de líquidos ao dia (2 litros/dia).

BOAS PRÁTICAS DE CUIDADOS 
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      Realize atividade física diariamente. Fique de pé (use suas
órteses para proteção dos joelhos), pois o “ortostatismo
assistido” ajuda na movimentação do intestino, evitando a
sensação de intestino preso, além de aumentar a densidade
óssea.
  Tenha um horário pré-estabelecido (diário ou em dias
alternados) para estimular a defecação, de preferência após
uma refeição ou após beber líquidos quentes. Fazer isto, mesmo
se tiver evacuado antes ou se não estiver com vontade. 
     Sente no vaso sanitário sempre
que possível, com os pés apoiados
em uma banqueta — isso provoca
mudanças na posição do cólon e
auxilia na eliminação das fezes, ou
deite do lado esquerdo para
estimular a defecação. Se  você tiver
boa estabilidade de tronco deve se
curvar sobre o abdômen, como se
estivesse liberando a pressão das
nádegas.

    Realize massagem abdominal no
sentido horário (do lado direito para o
esquerdo).

      Realize estímulo dígito retal (com o dedo indicador enluvado
e lubrificado, introduza no ânus a ponta do dedo em movimentos
circulares com delicadeza, mantendo em contato com a parede
do reto, com duração de 20 segundos e repita a estimulação
digital a cada cinco a dez minutos até que haja o movimento
intestinal). Na presença de hemorroidas, procure um médico
Proctologista. 
     Observe a frequência das eliminações e a consistência das
fezes. Caso estejam infrequentes, com intervalos superiores  a 3
dias, e/ou endurecidas, certifique-se de que todos os itens
anteriores foram realizados. Só então use o laxante por via oral.
15

 



     Escolha o laxante via oral suave (sene, ameixa ou suco de
ameixa), de 8 a 12 horas antes do horário estabelecido para a
evacuação. Outra possibilidade é a aplicação de um supositório
de glicerina (lubrificante solúvel em água) ou um mini enema (30
minutos antes de ir ao banheiro), para estimular o reflexo da
evacuação. Em caso de presença de fezes no reto, é necessário
removê-las (com dedo enluvado e lubrificado), para que o
supositório entre em contato com a parede intestinal. Todavia,
assim que possível, tentar substituí-los por alimentos ricos em
fibras vegetais.
     Lembre-se: o bom hábito intestinal influencia no sucesso da
reeducação vesical. Impactação fecal pode causar contração da
bexiga e perda urinária.
  O Diário Intestinal é um importante instrumento para
investigação e diagnóstico do funcionamento de seu intestino. A
partir das informações obtidas, poderemos traçar o melhor
tratamento. Preencha o seu Diário Intestinal que está em anexo
na página 30.

CUIDADOS COM A PELE

    A pele possui diversas funções, como barreira de proteção
contra vírus, bactérias e fungos, produtos químicos e agentes
físicos; função sensitiva (dor, calor, frio, tato); metabólica
(produção de vitamina D) que é importante para os ossos e
excretora (sebo e suor). 

    Pessoas com lesão medular devem ter cuidado
redobrado com a pele para evitar lesões por pressão,
devido à falta de mobilidade e  de sensibilidade local. 
    

Fique Ligado/a !!! 
Reeducação intestinal é possível com 

planejamento e dedicação. 
Não esqueça de tomar água !!
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As lesões por pressão (LP) são danos na pele ou tecidos
moles, que normalmente ocorrem sobre uma proeminência
óssea, apresentando-se como uma ferida aberta decorrente de
uma força de pressão intensa, prolongada ou associado ao atrito
da pele que altera a circulação de sangue no local, levando à
morte as células e formação de feridas. 

Principais locais para o surgimento de LP

Fique atento/a 
para uma avaliação diária do estado da pele para
que os sinais de compressão não evoluam para

uma ferida aberta !!!
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Fique atento/a 
para uma avaliação diária do estado da pele para
que os sinais de compressão não evoluam para

uma ferida aberta !!!



Fique atento com eritema
não branqueável  (manchas
vermelhas) pode indicar o

início de uma lesão por
pressão.  

Sinais de 
compressão

Como prevenir a Lesão por pressão quando estiver deitado

Reposicionamento (mudança de decúbito): mude de
posição a cada 2 horas, no caso de você permanecer muito
tempo na cama ou na cadeira de rodas. 
Use o lençol “móvel” para ajudar nesse procedimento caso
necessário.
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Arquivo da autora com autorização



Deve-se alinhar o quadril e posicionar os joelhos em posição
semifletida com apoio de travesseiros, com a finalidade de
prevenir a rotação e abdução (abertura) dos membros
inferiores). Além de contribuir para o alívio da pressão nas
áreas de proeminências ósseas. 

Mantenha os pés apoiados e alinhados para evitar
deformidades (pés caídos).

Se possível utilizar colchão
pneumático, pois possui um
sistema que  infla e desinfla
alternadamente, aliviando os
pontos de pressão e
auxiliando na circulação do
sangue pelo corpo. Atentar para células 

superinf ladas ou murchas

Mudança de posição: Na poltrona ou na cadeira de rodas é
necessário executar a manobra de elevação/alívio (push-up)
a cada 30 minutos.
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Como prevenir a Lesão por pressão quando estiver sentado



Em caso de vermelhidão na pele evite permanecer sobre
essa área, até que a cor volte ao normal.

BOAS PRÁTICAS DE CUIDADOS 

Olhe a pele diariamente, especialmente nas áreas que
sofrem pressão ou atrito (áreas com proeminências ósseas);
use espelho para auxiliar na observação.
 
 
 
 

Mantenha a pele sempre limpa e seca. A presença de
umidade excessiva na região da fralda com urina, fezes e
suor pode provocar lesões de pele.
Utilize produtos para a limpeza da pele com pH levemente
ácido.
Hidrate a pele diariamente com hidratantes sem álcool: é
importante para evitar o ressecamento e o surgimento de
fissuras. Creme barreira é uma boa opção.
Mantenha uma dieta balanceada e uma ingesta hídrica de 2
L/dia. Na ocorrência de lesão por pressão, a dieta deve ser
enriquecida com proteínas, vitaminas e sais minerais, além
de alguns suplementos nutricionais.

Corte as unhas de preferência em linha reta.

Use sapatos confortáveis com sustentação dos tornozelos e
meias sem elásticos.

Fique atento com a temperatura da água antes da higiene,
pode causar queimaduras.
Mantenha os lençóis sempre limpos secos e esticados. É
contraindicado o uso de maca hospitalar pela densidade
insuficiente da espuma (densidade ideal é D33).
Utilize suas órteses com meias.
Se você é cadeirante, use almofadas com células
interconectadas (são fornecidas pelo SUS). 
O decúbito ventral (barriga para baixo) de 15 a 30 minutos
por dia, com auxílio de travesseiros na altura do tórax, no
abdômen e dos joelhos, favorece o alongamento dos
músculos do quadril e das penas e previne lesão por
pressão.
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      É uma síndrome associada à lesão medular
caracterizada por uma resposta excessiva do
organismo, levando a um aumento da pressão
arterial. Essa síndrome pode ocorrer em
pacientes com lesão medular e com nível
neurológico igual ou superior à sexta vértebra
torácica (T6). 

Visão borrada/pontos brilhantes. 
Dor de cabeça severa.
Face avermelhada.
Suor e manchas acima do nível da
lesão.
Batimentos cardíacos diminuídos.
PRESSÃO ALTA

Palidez. 
Sem suor ou manchas vermelhas.

Abaixo do nível da lesão:

Principais Sintomas

ATENÇÃO: Você e sua família/cuidador precisam
reconhecer esses sintomas!!

O que pode desencadear a disreflexia?

CUIDADOS COM A DISREFLEXIA AUTONÔMICA

Roupas, sapatos e meias apertadas.
Bexiga cheia ou infecção urinária.
Lesão por pressão infectada.
Impactação intestinal/constipação. 

O  que fazer em episódios de disreflexia

Sente-se com a cabeceira elevada (45° a 90°) e
coloque os pés para baixo, para diminuir a pressão
arterial.21



Investigue-se
Bexiga cheia? (faça o cateterismo e esvazie lentamente).
Faz uso de sonda vesical de demora? (verifique se ela está
fechada ou dobrada).
Intestino preso muitos dias? (desimpacte lentamente).
Há roupas, sapatos ou meias apertadas? (retire-as ou
afrouxe-as).
Presença de unha encravada? (procure recurso).
Menstruação, pedra nos rins, também podem desencadear os
sintomas.
Se após as tentativas de intervenções os sintomas
permanecerem, procure um hospital.

CUIDADOS COM A ESPASTICIDADE
    Espasticidade é uma manifestação clínica comum em pessoas
com lesão medular caracterizada pelo aumento do tônus muscular,
espasmos e dor associada a contratura, podendo  aumentar o risco
de deformidades osteoarticulares e implicar diretamente na sua
funcionalidade.
   O tratamento pode ser realizado com exercícios diários ou com
medicações via oral (relaxantes musculares específicos) e
medicações  intra-musculares (Toxina Botulínica tipo A), quando os
exercícios não diminuírem os espasmos. O objetivo do tratamento
é inibir a hiperatividade muscular, para preservar a flexibilidade
muscular e articular, bem como melhorar os movimentos e a
funcionalidade.

 BOAS PRÁTICAS DE CUIDADOS

Mantenha o posicionamento e alinhamento do membro
afetado com o uso de órteses (duas a três horas/dia).
Realize exercícios físicos, alongamentos e desenvolva
atividades da vida diária funcionais. 
Mantenha regularidade do seu tratamento com exercícios
diários, ou medicamentoso, quando indicado pelo médico.
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SEXUALIDADE

     Sexualidade envolve identidade, erotismo, amor, gênero e
reprodução – é muito mais amplo que sexo! Nela, está embutida
não apenas a questão sexual, mas também as dimensões
afetiva, fisicobiológica, psicológica e sociocultural. Poucos
profissionais têm inclinação para falar de sexualidade, então
fale, faça suas perguntas! É natural que no retorno das suas
atividades cotidianas você desperte para a sexualidade. 
      É importante saber que após uma lesão medular as
sensações não são iguais como antes, mas que outras
sensações passam a ser valorizadas. As mudanças que podem
ser observadas se referem à sensibilidade, à capacidade
funcional e à fertilidade.
     Você e seu parceiro/a devem ter orientação sexual no
processo de reabilitação. Procure o profissional que você tem
mais proximidade e solicite orientação, este, pode lhe
encaminhar ao médico urologista, à psicóloga ou à enfermeira.

Preparo prévio. 
Posições e jogos amorosos.
Estimulação visual (imagens e vídeos), manual e oro-genital.
Coito e prazer sexual.
Utilização de recursos auxiliares.

A orientação sobre relacionamento sexual abrange:
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Ereção Psicogênica (provocadas por estímulos visuais,
auditivos e olfativos - seguimentos T11-L2). Ereção Reflexa
(provocadas por estímulos táteis, provenientes dos genitais e
áreas vizinhas - seguimentos T11-L2 e S2-S4). O uso de
medicamentos pode auxiliar na ereção não prolongada.
Ejaculação retrógrada (o sêmen produzido que
normalmente sai através da uretra, flui em direção à bexiga,
podendo ser observado uma substância esbranquiçada na
urina).
Fertilidade (o aumento da temperatura nos testículos pela
posição sentada e pelas infecções urinárias frequentes
podem interferir na qualidade dos espermatozóides).

CARACTERÍSTICAS MASCULINAS NA LESÃO MEDULAR 



Lubrificação psicogênica (provocada por estímulos visuais,
auditivos e olfativos e da imaginação-seguimentos T10-L12).
Lubrificação reflexa (provocada pelo toque na área genital -  
seguimentos S2-S4).  
A menstruação pode não ocorrer nos primeiros meses da
lesão medular.
Fertilidade (a mulher se mantém fértil). 

CARACTERÍSTICAS FEMININAS NA LESÃO MEDULAR 

 
 

 BOAS PRÁTICAS DE CUIDADOS

Esvazie a bexiga e o intestino antes da relação sexual para
não haver perdas. 
Lubrifique a vagina com gel hidrossolúvel, caso necessário. 

Tenha cuidado com a pele durante o ato sexual, procurando
posicionamentos confortáveis e seguros. 

Atente-se para sinais de disreflexia autonômica (como dor de
cabeça, manchas avermelhadas no tórax, pressão alta e
sudorese), mais comum nas lesões acima de T6. 

Use preservativo nas relações sexuais para evitar infecções
sexualmente transmissíveis e gravidez indesejáveis.

Mantenha acompanhamento ginecológico e urológico
regularmente, bem como os seus exames preventivos, como
papanicolau, autoexame de mama, exames de imagem, da
bexiga, da próstata entre outros.  
Mantenha uma boa higiene antes e após o ato sexual. 
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ESPORTE ADAPTADO

 O esporte adaptado
proporciona melhora da
aptidão física, auxilia em um
ganho de independência e
autoconfiança para a
realização das atividades
cotidianas, além de melhorar
a autoestima e interação
social.

Locais e oferta de esportes adaptados: 
Centro de Desportos (CDS) - Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)
- Tênis de Campo para Cadeirantes
- Handebol em Cadeira de Rodas
- Atletismo Adaptado: Da iniciação ao treinamento

 

 

Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos (AFLODEF)
- Atletismo Adaptado: Da iniciação ao treinamento
- Basquete em cadeiras de rodas
- Bocha paralímpica
- Natação adaptada

União São José - Basquete sobre Rodas
- Basquete em cadeiras de rodas

25

Aldo Luz 
- Remo adaptado

Associação Surf sem Fronteiras
- Surf adaptado

SUP LAGOA – Stand Up Paddle para todos
- Stand Up Paddle adaptado

Lagoa Club de Voo Livre - LCVL
- Voo Libre adaptado



União São José - Basquete Sobre Rodas

Criação: 

   Manoel Acionézio Demétrio (presidente da União São
José - Basquete Sobre Rodas), junto a outros parceiros e
Membos do GALEME, fundaram a Associação em
novembro/2018, em parceria com o Departamento de
Esporte da Associação de Moradores da Fazenda Santo
Antônio, em São José/SC.

OBJETIVO: Promover a reabilitação e a inclusão social de
pessoas com deficiência física e intelectual por meio do
esporte adaptado e de orientação para o autocuidado,
visando melhor qualidade de vida.

DIREITOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Passe Livre Intermunicipal
(Decreto n° 1792 de 21 de outubro de 2008)
Contato: (48) 3664-4948 
E-mail: passelivre@fcee.sc.gov.br

Passe Livre Interestadual
(Lei Federal n° 8.899/94)
Contato: (61) 3329-9068 ou (61) 2029-8035
E-mail: passelivre@infraestrutura.gov.br

Isenção de Impostos
(Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988)
Fone: 146
Site: www.receita.fazenda.gov.br
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Isenção do Imposto  Sobre produtos Industrializados (IPI) -
Veículo zero km

Isenção de ICMS
Isenção de IPVA
Estacionamento Gratuito - Necessário a Credencial - (Lei
Estadual/SC 17.292/2017)
Onde solicitar a credencial? Residente da Região de
Florianópolis: Realizar pedido pela AFLODEF
Contato - (48) 3228-3232

Cotas em Concurso Público
(Lei n° 8.112/90)

Gratuidade em Eventos Culturais, Artísticos e Esportivos
para Cadeirantes em Florianópolis (Lei 9.949/2016)
Cotas em Universidades Federais

 (Lei n° 13.409/2016)

Benefício de Prestação Continuada – BPC    
(Lei 8.742/93)

Benefícios Previdenciários (Lei 8.213/91)
Auxílio Doença (Arts. 59 a 63)

   Benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que
comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz
para o trabalho em decorrência de doença ou acidente.

Aposentadoria por Invalidez (Art. 42)
   Benefício devido ao trabalhador permanentemente incapaz de
exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa
ser reabilitado em outra profissão, de acordo com a  avaliação
da perícia médica do INSS.

Adicional de 25% sob Aposentadoria por Invalidez (Art.
45)

  O aposentado por invalidez que necessita permanentemente
de outra pessoa para os atos da vida civil, como se alimentar,
fazer a higiene e demais atos cotidianos de qualquer pessoa,
poderá ter direito a um acréscimo de  25% no valor de seu
benefício, inclusive sobre o 13º salário.
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Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar
voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria
automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do
aposentado por  invalidez, serão observados alguns
procedimentos.
 

Retorno ao Mercado de Trabalho do Aposentado por
Invalidez Decorrente de Acidente 



Diário Miccional
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Diário Intestinal
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Defina suas metas!

 __________________________________1

2

3

4

5

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

"Encontre seu caminho a partir
 do que você deseja ser"

Manuela Martins



Registre suas dúvidas

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________.
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"Saiba que são suas decisões, e não suas
condições, que determinam seu

destino". 
Anthony Robbins



GALEME
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      O Grupo de Apoio às Pessoas com Lesão Medular e Suas
Famílias foi criado em abril de 2014, a partir de uma pesquisa de
Doutorado, vinculado ao Programa de Pós-graduação em
Enfermagem da UFSC, articulado pelo Laboratório de Pesquisa,
Tecnologia e Inovação em Enfermagem, Quotidiano, Imaginário,
Saúde e Família de Santa Catarina - NUPEQUIS-FAM-SC.
   O GALEME é desenvolvido com o apoio do Centro
Catarinense de Reabilitação, junto aos Setores  de Enfermagem
e Neuroreabilitação Adulto.

NOSSOS OBJETIVOS
     Criar um espaço de cuidado às pessoas com lesão medular e
suas famílias, visando a autonomia nas atividades cotidianas e a
reinserção social.

O GALEME propõe

Falar, escutar e refletir
sobre a maneira de viver
e  conviver com a lesão

medular
 

Reconhecer-se,
aceitar-se e

adaptar-se ao novo ritmo
de viver

 

...Ressignificar a vida
 

Cultivar hábitos e
atitudes que
promovam a

qualidade de vida

Estimular a
consciência para

autocuidado
 

 
Nossos encontros são mensais, agende-se!

Instagram: @grupogaleme
Facebook: Grupo GALEME



Mensagem do Marco....
 
"Eu voltei a estudar e vou terminar o ensino médio para  poder
fazer faculdade... As palavras que ouvi no grupo, me tocaram
bastante... De pouquinho em pouquinho vou chegar lá!!! É uma
grande vitória começar a estudar, mas pretendo ter mais vitórias
para contar pra vocês... Temos que acreditar em nós mesmos e
seguir em frente!!! (...)"
 
"(...) Quanto mais acesso às informações, mais força de vontade
e coragem para seguir em frente a gente tem!... Ainda mais
ouvindo cada uma dessas pessoas maravilhosas que a gente
encontra no GALEME, dizendo que temos mais potencial do que
a gente imagina. Eu sou grato a todos vocês do GALEME! Grato
a cada um que vai participar, que vai lá e conta suas histórias de
vida... Foi participando do GALEME que eu vi que posso ser
muito mais. Depois do primeiro encontro, há dois anos, já mudei
bastante e continuo mudando.... Amo cada um de vocês que me
inspiram a ser uma pessoa melhor!!!"  
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