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❑ Estes cartões didáticos contêm informações
sobre como trabalhar com crianças com
espinha bífida (EB) em áreas de poucos
recursos.

❑ Estes cartões didáticos foram feitos para
serem utilizados por ativistas de RBC.

❑ Estes cartões didáticos baseiam-se nas 
informações sobre espinha bífida disponíveis 
na RehApp.

O que pode fazer com estes cartões didáticos:
• Ajudar a orientar as suas visitas a famílias que

incluem um membro com Espinha bífida.
• Fazer um inventário das necessidades da pessoa

com EB e da sua família.
• Saber mais sobre as implicações de uma deficiência

para a pessoa e a sua família.
• Utilizá-los para fazer uma avaliação.
• Utilizá-los para definir metas para uma pessoa EB.
• Utilizá-los para o ajudar a discutir intervenções com

a família.
• Utilizá-los para o ajudar a manter registos de

clientes.
• Utilizá-los para o ajudar a monitorizar o progresso.

Índice:
Estes cartões didáticos contêm informações sobre EB. O
conteúdo foi organizado de acordo com os domínios de
Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF)
estabelecidos pela OMS. Cada domínio contém o que você,
enquanto ativista de RBC pode fazer, em colaboração com a
família, ao longo do Ciclo de Reabilitação: entrevista, avaliação,
plano de escrita, ação, avaliação.

Espinha bífida
Índice

As metas dos cartões didáticos são:
• Satisfazer as necessidades de pessoas com

deficiências e suas famílias.
• Aprofundar os conhecimentos e as competências de

ativistas de RBC com vista à prestação de serviços de
reabilitação básica (funcional) e baseados na
comunidade para pessoas com deficiências e suas
famílias.

• Aumentar a participação na vida quotidiana, familiar 
e comunitária.

• Melhorar a qualidade de vida de pessoas com 
deficiências e suas famílias.

• Apoiá-lo (enquanto ativista de RBC) nos serviços
prestados às famílias, fornecendo-lhe um recurso que
pode ter no seu telemóvel (offline) ou na sua mala.

Informações sobre espinha bífida

Introdução
Estruturas e funções fisiológicas 
Atividades e participação
Fatores pessoais
Fatores ambientais
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Sobre espinha bífida e hidrocefalia (mas
hidrocefalia causada apenas por espinha bífida)
Estes cartões didáticos foram criados para pessoas com espinha
bífida (EB) que também podem, a dada altura, desenvolver
hidrocefalia.

Portanto, a hidrocefalia descrita nestes cartões didáticos é
causada "apenas" por espinha bífida.

A hidrocefalia que NÃO tenha sido causada por espinha bífida
mas sim, por exemplo, por infeção ou trauma, não está aqui
representada.

Espinha bífida  
Índice

Nota importante:
Pode não ter a certeza do tipo de intervenção necessária para a
pessoa, família ou ambiente. Estes cartões não substituem os
conhecimentos e competências dos médicos e terapeutas.
É recomendável procurar aconselhamento sobre tópicos e
questões com os quais necessita de ajuda. Se não puder visitar
rapidamente um médico ou terapeuta, contacte-os e pondere
enviar uma fotografia que tenha tirado ou um vídeo que tenha
feito, para consulta. Por exemplo: tire uma fotografia ou faça um
vídeo de uma ferida, de dispositivos auxiliares que não funcionam
bem ou dos exercícios que tem vindo a aconselhar. Isto pode
poupar tempo e dinheiro para si e para a pessoa com EB.

Peça ajuda e aconselhamento a um profissional. Um vídeo ou uma
fotografia pode ajudar a explicar o problema e é útil para o
profissional compreender.

Cada pessoa é única!
Nem todas as intervenções são adequadas
a todas as pessoas com espinha bífida.
Escute a pessoa, escute a sua família,
pergunte quais são as suas necessidades e
desejos. Utilize os seus conhecimentos e
competências para os ajudar ou procure o
apoio de especialistas. Certifique-se de
que dispõe de uma rede para
aconselhamento e/ou encaminhamento.

Rede: "é preciso uma aldeia inteira"
Faça uma lista com os nomes, profissões e números de telefone das
partes interessadas. Os cartões didáticos podem ajudar (pode
encontrar uma versão digital gratuita em
www.enablement.eu/publication).

É necessária uma boa colaboração entre a pessoa com espinha bífida, a
sua família, os ativistas de RBC, o centro de saúde, médicos de
reabilitação, terapeutas, enfermeiros e outras partes interessadas no
âmbito da rede de Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). Isto
inclui também membros da comunidade e líderes locais. Os líderes
locais podem ajudar em questões de direitos, bem como servir de
ligação a organizações de apoio para a pessoa com EB e a sua família.

É útil utilizar um "passaporte PIEH" (programa interdisciplinar dedicado
à espinha bífida e hidrocefalia) ou outro tipo de cartão de
acompanhamento disponível na sua área para uma pessoa com uma
deficiência. A pessoa fica com o passaporte. Durante cada visita, cada
profissional pode (resumidamente) escrever as suas observações e
intervenções e ler as notas de outros profissionais. É uma forma de
ajudar a alcançar as metas e a satisfazer as necessidades em conjunto.
Obtenha-o a partir de info@child-help.international ou diretamente
em https://www.child-help.international/downloadlinks

https://www.child-help.international/downloadlinks


Uma pessoa com espinha bífida pode ter uma boa qualidade de vida e chegar à velhice. 
Mas necessitará do apoio da família e dos prestadores de serviços, durante muito tempo.
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O que é espinha bífida (EB)?
É um defeito de nascença que é causado durante os primeiros 25 dias de gravidez. Acontece quando alguns dos ossos das costas
(vértebras) não se fecham sobre o tubo central dos nervos (espinal medula). Como resultado, a espinal medula apresenta uma área
suave e desprotegida que pode inchar através da pele como um saco escuro. Este "saco de nervos" é coberto por uma camada
muito fina (membrana) que pode vazar líquido da espinal medula e do cérebro. Cerca de 3 em cada 1.000 bebés nascem com 
espinha bífida.

Existem principalmente dois tipos de EB: 
a. A EB fechada ("oculta") (apenas 5%) que por vezes só é reconhecida mais tarde na vida (primeiro desenho com "tufo de cabelo")
b. A EB aberta (95%) com uma ferida (aberta) nas costas ou com um saco fechado saliente, em 3 tipos diferentes (outros 3 
desenhos)

Este é o tipo mais frequente, e o tipo que 
requer os cuidados mais intensivos e a longo 
prazo

a. b.

COLUNA NORMAL

vértebras

medula espinhal

meninges

Tufo
de 

cabelo

Tecido
gorduroso

Fluido
espinhal

Nervos
espinhais

Fonte: The Hospital for Sick Children
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Introdução 
Espinha bífida

Ação urgente logo após o nascimento

• Se reconhecer sinais de EB, envie imediatamente a criança a um 
médico (cirurgião ou pediatra) para diagnóstico e intervenção: 
não perca tempo!

• Durante o transporte para o hospital, quer a ferida nas costas 
(cele) esteja ABERTA ou FECHADA, é importante proteger a 
ferida para que a cobertura fina não sofra ferimentos nem 
quebre. A ferida nas costas deve ser completamente coberta 
com um penso esterilizado não adesivo e mantida húmida com 
uma solução salina esterilizada para minimizar o risco de infeção 
e ferimentos durante a viagem para o hospital. (Solução salina: 
1 litro de água com 9 gramas de sal, fervida e arrefecida).

• Mude de penso sempre que tiver urina ou fezes
• Uma cobertura extra protegerá a criança até que a ferida 

cicatrize.
• Utilize ou peça um Passporte PIEH aqui:

https://www.child-help.international/
downloadlinks

Cuidar de uma criança com espinha bífida

Risco elevado. Sem cirurgia precoce para cobrir o saco de nervos, 
quase sempre fica infetado e a criança morre.

Cuidados a ter com o defeito: cirurgia. Quando há um "saco de 
nervos" na coluna de um recém-nascido, as hipóteses de 
sobrevivência da criança são muito melhores se ela for operada 
no espaço de poucas semanas. A cirurgia cobre o defeito com 
músculo e pele. Sem esta operação, há um risco elevado de 
ferimentos e infeção cerebral (meningite); a criança 
provavelmente não viverá muito tempo.

No caso de crianças que não podem ser operadas, é necessário 
tentar proteger o saco de nervos para que a cobertura fina não 
sofra ferimentos nem quebre. Se quebrar, pode ocorrer 
meningite. Uma forma de proteger o saco é fazer um anel ou 
"dónute" de tecido macio ou espuma de borracha e amarrá-lo de 
modo a envolver o saco. Não deixe que o anel ou a roupa toquem 
no saco.

Causas da EB - e como prevenir a
espinha bífida (no seu próximo filho)?

Causas da espinha bífida
A espinha bífida é causada principalmente pela falta de ácido fólico 
(Vitamina B). Também podem existir fatores genéticos e ambientais.

Ação a tomar
As mulheres que têm espinha bífida, ou que têm uma criança com 
espinha bífida, ou que tiveram uma gravidez afetada por espinha 
bífida, devem tomar 4,0 mg de ácido fólico por dia, durante um a três 
meses antes da gravidez e até pelo menos 2 meses após a gravidez.
O ácido fólico é barato, principalmente se for comprado em grandes 
volumes.

Antes da cirurgia Depois da cirurgia

Ilustrações: Disabled Village Children, p.169 (Werner, 2003)

https://www.child-help.international/downloadlinks
https://www.child-help.international/downloadlinks
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3 Controlar a hidrocefalia O meu filho vai ser capaz de 
andar?

Cuidar devidamente a bexiga 
e o intestino a partir do 
nascimento

Tratar problemas de pele 
(principalmente onde não se 
sente dor)

Estimular as competências 
mentais, os autocuidados e a
independência

Estimular a inclusão social, o 
ensino e as relações

Visão geral dos desafios mais importantes e das ações necessárias
As pessoas com EB podem enfrentar vários desafios ao longo da vida. Tal não significa que todas as pessoas com EB sentem estas 
dificuldades. Podem ser poucas ou várias. Os cartões seguintes abordam as complicações mais comuns e as ações associadas.



Acompanhar a evolução: medir a cabeça
Durante os primeiros 12 meses de vida é importante detetar
a hidrocefalia logo no início, medindo a cabeça da criança uma
vez por semana com uma fita métrica e registando o tamanho
num gráfico especial. No caso de um aumento demasiado alto 
fora do crescimento normal: contacte imediatamente o médico! 

Como medir a circunferência da cabeça
1. O bebé vai sentir-se mais confortável nos braços da mãe. 

Coloque a fita métrica (ou um pedaço de corda) 
imediatamente acima das sobrancelhas e à volta da parte de 
trás proeminente da cabeça.

2. Em seguida, leia a fita métrica do lado da cabeça do bebé, 
até ao milímetro completo mais próximo.

3. Se a circunferência da cabeça aumentar mais depressa do 
que o normal, é provável que a criança esteja a desenvolver
hidrocefalia. É importante encaminhar imediatamente a 
criança para um pediatra para receber tratamento.

• O gráfico faz parte do passaporte PIEH. Utilize ou peça um 
Passaporte PIEH aqui: https://www.child-
help.international/downloadlinks

Fonte: Sandler, S. (1997)

Controlar a hidrocefalia.

O que é a hidrocefalia

A hidrocefalia (H) é por vezes chamada localmente de "água no 
cérebro". Isto acontece muito com pessoas com EB (80%). A 
hidrocefalia é causada por uma obstrução nas passagens do 
fluido cerebral. Essa obstrução dá origem a demasiado fluido no 
cérebro, podendo danificá-lo. A hidrocefalia pode ser tratada, 
mas não curada, com cirurgia.

Ações a tomar
● É importante diminuir imediatamente a pressão no 

cérebro para prevenir danos permanentes no cérebro que 
podem afetar a saúde e o funcionamento. 

● Consulte imediatamente um médico para tratamento se 
a criança vomitar muito, ou se vir alguns dos seguintes
sinais: 

Cartão 
4

Estruturas e 
funções fisiológicas

Vomitar com força

Fontanela saliente

cabeça
muito
grande

veias grandes
Os olhos podem
virar para baixo
devido à pressão na
cabeça. Este "signo
do sol poente" 
significa perigo de 
cegueira e graves 
danos cerebrais.

https://www.child-help.international/downloadlinks


Problemas com shunts e como saber

Uma criança com um shunt devidamente colocado pode levar
uma vida normal. Infelizmente, as shunts nem sempre podem
evitar problemas de desenvolvimento. Mais de metade das 
pessoas com um shunt colocado tardiamente ou um shunt
colocado indevidamente podem desenvolver uma deficiência
intelectual.

Depois de colocado o shunt, deve ter isto em mente:

• Podem ocorrer problemas com os shunts de forma repentina
ou gradual. Os shunts podem ficar infetados, bloqueados, 
podem torcer, quebrar, ou podem tornar-se demasiado curtos
quando a criança cresce. Um problema com o shunt conduzirá
ao bloqueio do fluido cerebral e, consequentemente, 
aumentará a pressão na cabeça. 

• Como saber? Os sinais de mau funcionamento do shunt são
vómitos, dores de cabeça, sonolência, confusão aparente da 
pessoa, dificuldade de concentração, convulsões, 
irritabilidade, inchaço da pele à volta do shunt ou vermelhidão
nos olhos (ver cartão 4). Esta é uma complicação grave que 
resultará em danos cerebrais. 

• Se notar ou suspeitar de um problema com o shunt, dirija-se 
imediatamente a um médico especialista para obter ajuda.

Atualmente, existem tratamentos mais modernos, tais como (em
resumo) "ETV", mas que apenas podem ser realizados por um 
neurocirurgião com a devida formação e equipamento. A 
vantagem é que a ETV (terceira ventriculostomia endoscópica) 
não necessita de um shunt, o que significa que é impossível ter
um shunt que funcione mal e com consequências negativas. Este 
tratamento só está disponível em centros neurocirúrgicos muito
especializados.

Tratar a hidrocefalia

Nem todas as crianças que têm sinais precoces de hidrocefalia 
precisam de uma operação. Se a medição da cabeça (ver cartão 
4) mostrar que a cabeça deixa de aumentar rapidamente em 
tamanho, então pode melhorar por si só e pode não ser 
necessária uma cirurgia.

No entanto, se o tamanho da cabeça continuar a aumentar 
rapidamente, pode ser realizada uma operação cirúrgica 
inserindo um "shunt" (="tubo") antes que a pressão do líquido 
no cérebro cause muitos danos. O tubo é conduzido de uma 
cavidade cheia de líquido no cérebro para a barriga (cavidade 
abdominal). Desta forma, o líquido extra é drenado do cérebro 
para a barriga.
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Estruturas e 
funções fisiológicas

As imagens ilustram a melhoria nas posições do pé da esquerda para a 
direita. As manipulações e o gesso têm de ser efetuados todas as semanas. 
Alguns bebés necessitam de apenas 5 ou 6 gessos, ao contrário de outros 
bebés, que necessitam de mais. A fase de correção do tratamento deve ser
efetuada numa clínica especializada em pé boto por, no mínimo, dois
profissionais de cuidados de saúde com formação na técnica Ponseti.

Ilustrações: Disabled Village Children, p.171 (Werner, 2003)

Tratamento do pé boto: método de Ponseti
O tratamento com Ponseti é um método de tratamento simples e econômico que se tornou amplamente usado em todo o mundo. Muitos
estudos de pesquisa mostraram que mais de 90% das crianças nascidas com pé torto idiopático podem ser tratadas de forma eficaz com a 
técnica de Ponseti.

A fase corretiva
Durante a fase corretiva, a posição do pé é
corrigida gradativamente por meio de uma
série de manipulações e modelos de gesso que 
são trocados a cada semana. Após cerca de 5 a 
6 semanas, um pequeno procedimento sob 
sedação local é realizado para cortar o tendão
de Aquiles (tenotomia). Após a tenotomia, o 
gesso geralmente permanece por mais 3 
semanas.

Prevenção e correção de contraturas. 
Algumas crianças com espinha bífida tendem a desenvolver contraturas devido a desequilíbrio muscular ou, menos frequentemente, 
devido a espasticidade (aperto muscular anormal). As contraturas desenvolvem-se mais frequentemente nos pés, nas ancas e nos
joelhos. Os exercícios de amplitude de movimento e alongamento podem ajudar a prevenir e a corrigir contraturas precoces. Evite o 
pé boto colocando, desde cedo, moldes de gesso nos pés (método Ponseti).

Evitar contraturas nas ancas e nos
joelhos

Por vezes, uma criança está de pé com as 
ancas e os joelhos dobrados, em parte
porque os seus pés se dobram demasiado. 
Isto pode causar contraturas nas ancas e 
nos joelhos. 

A colocação de ortóteses com pouco peso 
abaixo do joelho para manter os pés numa
posição mais firme podem ser tudo o que a 
criança precisa para ficar mais direita, andar
melhor e evitar contraturas. 

Os objectivos do tratamento Ponseti são:
• ter pés funcionais, de aparência normal e sem

dor;
• usar sapatos normais e;
• para evitar invalidez permanente.

O método Ponseti consiste em duas fases
igualmente importantes:
1. A fase corretiva
2. A fase de manutenção



Ações a tomar para controlo da bexiga (urina):

Perigo desde o nascimento: a maioria das crianças (idade 0-2) com ou sem EB ainda não tem controlo sobre a urina. Por essa razão, a
incontinência de urina pode ainda não ser vista como um problema. NO ENTANTO, no caso de crianças com EB, uma vez que a bexiga não
funciona normalmente, a pressão elevada e a infeção na bexiga são problemas perigosos para os rins.

Porquê? Desde o nascimento, a criança não sente quando a bexiga está cheia. Se a criança quiser esvaziar a bexiga, o esfíncter (=saída) não
se abre. A pressão na bexiga torna-se perigosa. A urina que permanece na bexiga ficará infetada e a pressão irá enviar a urina infetada para 
os rins. 

Certifique-se de que é realizada uma ecografia o mais rapidamente possível, aos 0-3 meses de idade ou o mais cedo possível
Uma ecografia irá dizer-nos se a criança tem uma bexiga perigosa. Além disso, o sinal clínico de uma infeção na bexiga com urina turva exige
atenção e um tratamento (será necessário um CIL).

Cateterização (CIL). A única forma de esvaziar a bexiga sob condições segura é através do CIL (cateterismo intermitente limpo). Isto significa
esvaziar a bexiga inserindo um tubo através da entrada da bexiga (menina: uretra, menino: pénis). A maioria das pessoas com espinha bífida
faz isto durante toda a vida.  
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Fonte: The Hospital for Sick Children Fonte: The Hospital for Sick Children
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Pequenos lábios
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Estruturas e funções 
fisiológicas

Cateterização (CIL) 
deve ser realizada entre 4 a 5 vezes por dia. 

● Se for limpo e guardado em segurança, um cateter pode ser
normalmente utilizado durante um mês antes de ser
substituído por um novo. 

● O cateter deve ser utilizado apenas por uma (e a mesma) 
pessoa. 

● Limpeza do cateter: lavar as mãos, lavar o cateter por
dentro e por fora com água limpa, sacudir a água restante, 
secar sobre uma toalha limpa, guardar num pedaço de pano
limpo ou num saco de plástico limpo. 

● Uma infeção na bexiga pode ser reconhecida através dos 
seguintes sinais:

o urina turva e com um cheiro estranho (foto à direita)

o recolha a urina num copo e observe. Quando a urina não
está límpida (= turva, como o leite), há uma infeção.

● Tratamento de uma infeção na bexiga: 

o beber muita água

o esvaziar a bexiga completamente (até à última gota) e 
mais frequentemente por dia (pelo menos 6 vezes)

o a urina deve estar límpida ao fim de 2 ou 3 dias; caso
contrário, consultar um médico para evitar mais infeções
e danos renais

Como colocar um cateter

Os profissionais de cuidados de saúde e os pais podem facilmente ser 
ensinados a colocar um cateter sob a supervisão de um enfermeiro 
com a devida formação. Com um pouco de prática, as crianças com 
EB podem aprender a fazê-lo sozinhas.

Nota: Os cateteres estão disponíveis em diferentes tamanhos. O 
cateter de tamanho 6 não funciona bem, porque a urina que não está 
límpida não consegue passar bem. O melhor tamanho de cateter é 
geralmente o 8, 10 ou 12 para uma criança pequena e o 14 ou 16 
para um adolescente. As crianças a partir dos 5 anos de idade podem 
aprender a colocar o cateter nelas próprias. Os cateteres para rapazes 
são um pouco mais longos do que os cateteres para raparigas. Um 
espelho pode ajudar as raparigas a encontrar o orifício para urinar.

Quando uma criança tem urina turva, chegou o momento de 
ensinar a mãe e iniciar o programa de cateterização.

Uma infeção renal pode ser reconhecida pela febre (alta) em
combinação com estar muito doente e com uma urina turva ou
ensanguentada.

Tratamento de uma infeção renal: levar a criança ao médico para 
ser tratada com antibióticos.

No caso de uma bexiga sob pressão, para a maioria das crianças
dispostas a controlar a incontinência urinária, será necessário o 
tratamento com Oxibutinina como parte do tratamento CIL.

Conseguir controlar a incontinência urinária é crucial para as 
crianças irem à escola, terem amigos, ficarem em casa de outros 
cuidadores, etc. Controlar a incontinência urinária é também a 
melhor prevenção contra úlceras e feridas.

urina limpa urina turva
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Ensinar a realizar o cateterismo intermitente limpo (CIL) para raparigas e rapazes: 
Obtenha os ficheiros abaixo em: https://www.child-help-vzw.be/images/pdf/Continentietraining/CatheterLowRes.pdf

Ensinar o ativista de RBC para ensinar os pais...

Conseguir controlar a incontinência urinária é crucial para as crianças irem à escola, terem amigos, ficarem em casa de 
outros cuidadores, etc. Controlar a incontinência urinária é também a melhor prevenção contra úlceras e feridas.

A bexiga precisa estar completamente vazia A bexiga precisa estar completamente vazia

Cateterização
Para Espinha Bífida

Cateterização
Para Espinha Bífida

Certifique-se de 
ter tudo que você
precisa.

Lave as mãos
com água e 
sabão.

Certifique-se de ter
tudo que você
precisa

Lave as mãos
com água e 
sabão

Sente-se ou deite-se para 
espalhar os lábios. Localize a 
uretra sentindo ou usando um 
espelho.

Traga o cateter até
que a urina saia e, 
em seguida, insira
um pouco mais.

Espere até que toda a urina
tenha saído e segure o 
cateter virado para baixo.

Empurre o púbis (acima
da área genital) para as 
últimas gotas de urina. 
Retire o cateter girando-
o lentamente.

Lave as mãos
com água e 
sabão.

Empurre o púbis (acima
da área genital) para as 
últimas gotas de urina. 
Retire o cateter girando-
o lentamente.

Lave as mãos
com água e 
sabão.

Coloque o gel na palma da 
mão e espalhe na ponta do 
cateter.

Espere até que toda a 
urina tenha saído e 
segure o cateter
virado para baixo.

Segure o pênis na posição
vertical para trazer o cateter
para a bexiga. Quando a urina
sair, insira um pouco mais o 
cateter.

https://www.child-help-vzw.be/images/pdf/Continentietraining/CatheterLowRes.pdf


Os pais explicam-nos como é importante controlar a bexiga e o 
intestino: Cartão 
10 

Estruturas e funções 
fisiológicas

"Qual é a coisa mais importante nos cuidados da Amina"?
"Não há nada que me ajude mais do que o cateter"

"o que é que mais deseja"?
"Algo como o cateter para ajudar a Amina a controlar as 
fezes"



Ações a tomar para controlar o intestino (fezes):

Os bebés com EB, tal como os outros bebés, não são capazes de 
controlar as fezes. Por essa razão, os pais que têm um bebé com 
EB podem não se preocupar com isso. No entanto, um bebé com 
EB pode não ser capaz de empurrar o suficiente para esvaziar o 
intestino, o que pode levar à obstipação. Isto significa que os pais 
terão de ajudar a remover as fezes.

Quando a criança for um pouco mais velha, por exemplo, a 
partir dos 2 anos de idade:
• Fazer um horário para o intestino: fazer das pausas intestinais 

uma rotina diária usando o mesmo método, definir horários 
todos os dias.

• Uma dieta saudável melhora as fezes de uma pessoa: muitas 
fibras, por exemplo, vegetais, farelo, fruta, batatas, pão, 
nozes.

• Beber líquidos (límpidos) suficientes durante o dia, tais como 
água e chá.

• Se necessário, o intestino pode ser estimulado exercendo 
pressão em torno do ânus. Receba primeiro instruções de um 
especialista! Coloque um dedo 1 polegada (2,5 cm) dentro do 
ânus e empurre contra a parede do intestino. Espere que as 
fezes saiam.  Se não saírem, repita várias. Se nada acontecer, 
remova as fezes cuidadosamente com os dedos. 

Os ativistas de RBC devem receber formação para saber 
como ensinar os pais
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Alergia ao látex: não utilize luvas com látex
(borracha)!
As crianças com EB correm um maior risco de criar alergia ao látex
(borracha). O látex deve ser substituído por plástico, por exemplo, 
luvas de plástico e cateteres de plástico. Em geral, os cateteres
utilizados para a cateterização intermitente não têm látex (borracha) 
e em casa não devem ser utilizadas luvas. Os cateteres de Foley 
utilizados como cateter permanente contêm frequentemente látex
(borracha).

Lavagem do intestino
Se as fezes continuarem a ser um problema, o médico poderá
aconselhar o método de "lavagem do intestino", que é eficaz
em crianças com EB. https://www.child-help-
vzw.be/images/pdf/Continentietraining/Bowel_small.png

Introduza um cone e lave o 
intestino com água para tornar as 
fezes macias e estimular o 
intestino

A maior parte das fezes duras
pode sair do intestino

Uma lavagem regular resulta
num intestino limpo

Remover 
fezes com 
um dedo

Um cone com um tubo e um saco para água

Uma luva fina ou
"ponta do dedo" ajuda
a manter o dedo limpo

Se possível, faça com que 
a criança se deite sobre o 
lado esquerdo.

folha de plástico

pano ou papel

espelho

Ilustrações: Disabled Village Children, p.214 (Werner, 2003)



Cartão 
12

Estruturas e funções 
fisiológicas

O controlo do intestino é um processo de 
"tentativa e erro"...
Não desanime! Um estudo com 71 crianças mostra os 
vários métodos experimentados pelos pais:

Sistema de fabrico artesanal para 
limpar o 
intestino, utilizando um cone

Cone

Uma mãe mostra como limpa o intestino do seu filho

varredura

digital cateter de 
continência de enema

enema regular

supositório

medicação oral

controle de dieta

nada especial

Lavagem intestinal
Faça uma cadeira
sanitária e certifique-se de 
que as bordas são lisas.

Dê uma explicação clara para 
os filhos e pais, use desenhos.

Encha o saco com 
água morna, use 20-
30ml / kg de peso 
corporal.

Coloque o cone no ânus e pressione-
o firmemente contra as nádegas para 
que a água fique na barriga.

Segure o cone no 
ânus por 5 
minutos para que 
a água amoleça
as fezes.

Certifique-se de que 
as pernas estejam
apoiadas no solo ou
em uma bancada.

Deixe a criança sentar
por 15 a 20 minutos na
cadeira do vaso
sanitário para um bom
resultado.

• A criança ainda perde líquido após 2 horas: use menos água.
• A criança ainda está suja entre 2 lavagens: use mais água.
• A criança está suando, com náuseas, tonturas: use menos água.
• Avaliação difícil: adicione 10ml de glicerina a 100ml de água. Se 

isso causar cólicas, reduza a quantidade de glicerina.
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Ações a tomar
Prevenção de úlceras abertas:
• Monitorizar pontos de risco: locais onde os ossos estão mesmo 

debaixo da pele, locais onde a roupa pode fazer pressão, ou 
locais onde a pele fica molhada, por exemplo, nas nádegas.

• Procurar alterações na pele. A pele fica mais escura ou mais 
avermelhada sob pressão constante.

• Evitar usar roupa demasiado apertada, como calças ou calções 
• Se a cor da pele não voltar ao normal no espaço de 20 

minutos, tratar a causa imediatamente!

Se já se tiver formado uma úlcera:
• Obter ajuda de um médico ou enfermeiro
• Não pressionar a úlcera!
• Manter a área limpa. Lavar suavemente                                    

entre 2 a 3 vezes por dia com água limpa                              
(fervida e arrefecida).

• Comer alimentos saudáveis para uma cicatrização mais 
rápida: alimentos ricos em proteínas, como feijão, ovos, peixe 
e leite.

Tratar problemas de pele (principalmente onde não 
se sente dor)
Podem ocorrer lesões na pele devido à perda de sensibilidade,
movimentos limitados, músculos fracos, má circulação sanguínea e
pressão externa. É importante verificar diariamente se a pele tem
úlceras!

Ações para proteger a pele
• Incentivar a atividade física e o movimento
• Tornar os bons cuidados de pele numa rotina diária
• Ensinar os pais e os cuidadores a observar a zona das nádegas; 

em caso de vermelhidão, a criança deve deitar-se de barriga 
para baixo e com as costas para cima até que a vermelhidão 
desapareça ou que as partes escurecidas desapareçam (para as 
crianças com cor da pele escura)

• Evitar a fricção. Manter a criança afastada de superfícies 
ásperas sempre que se mova, mesmo movendo as mãos e os 
pés enquanto está deitada.

• Manter a pele seca através de cateterização diária e um bom 
controlo da incontinência

Ações a tomar se a úlcera tiver tecido morto:
• O tecido de pele morto tem de ser removido para evitar que as 

bactérias infetem a ferida e para ajudar a cicatrizar a ferida. 
Peça ajuda e instruções a um enfermeiro especializado.

• Se estiver qualificado para tratar feridas, tente limpar a ferida 
com água salgada (salina) e enxaguar cuidadosamente. Isto 
ajuda a remover a carne morta até se conseguir uma 
recuperação saudável da carne ou do osso. 

• Quando a úlcera já não tiver carne morta, deve aplicar, 2 vezes 
por dia, mel orgânico, puro, limpo e fresco disponível nas zonas 
rurais, para prevenir ou reduzir a infeção e ajudar a cicatrizar. 
O mel pode ser pressionado até                                                               
ao fundo da úlcera. 

• Cubra com um penso especial                                                        
limpo e antiaderente para manter                                                        
a pele húmida e para cicatrizar.

• Se a úlcera não sarar no espaço de                                                   
10 a 14 dias ou se regressar: é                                                
necessário ir a uma clínica!

+ =

• Numa cadeira ou cadeira 
de rodas: ensinar a 
pessoa e a família a 
mudar a posição 
regularmente a cada 15-
20 minutos para evitar 
úlceras de pressão.

• Utilizar almofadas 
especiais para retirar a 
pressão das áreas da pele 
em risco (ver imagem à 
esquerda)



Envelhecer com EB
Graças ao tratamento atempado e aos cuidados ao longo da 
vida, algumas pessoas com EBH podem mesmo chegar aos 90 
anos, ou mais. Numa sociedade acolhedora e com alguma
ajuda extra, podem estudar, trabalhar, casar e ter filhos. 

A maioria das pessoas com EB não tem défice intelectual. 
Para terem uma vida independente, alguns adultos precisam
de assistência no planeamento e permitirem "ajuda". Tudo
isto deve ser feito em total participação e consulta com a 
pessoa com EB. "Nada sobre nós, sem nós!" "Assistência" 
pode não significar perder o controlo da sua vida.

Medicamente, as pessoas idosas com EB têm os mesmos
problemas de outras pessoas idosas. Devido aos problemas
de incontinência e mobilidade, existem alguns riscos
adicionais.  

Energia
Os adultos aprendem a lidar com o seu corpo através de 
tentativas e erros, o que muitas vezes os torna mais lentos. 
Isto continua a ser um ponto de atenção, especialmente
quando algumas funções fisiológicas se deterioram com a
idade.

Obesidade
Os adultos com EB têm um risco mais elevado de obesidade. 
Por conseguinte, é importante manter uma dieta saudável e 
fazer exercício regularmente. Isto tem muitos efeitos
positivos, por exemplo, nas funções intestinais, no equilíbrio
de peso, no sistema imunitário, na cicatrização da pele e no 
bem-estar mental.

Mudanças no corpo
Em todas as idades, as funções fisiológicas podem mudar ao 
crescerem. Normalmente, as crianças que caminham 
precisam cada vez mais de ajudas técnicas e cadeiras de 
rodas para assegurar a mobilidade. A escoliose e as 
complicações da espinal medula podem aumentar.

Sexualidade
A sexualidade começa com uma experiência corporal positiva 
em que a intimidade é tratada com cautela. A relação é 
central e o consentimento total em cada passo é central. Os 
jovens e os adultos com EB são férteis. Para homens com EB, 
o aconselhamento médico é por vezes necessário para ter 
filhos. Durante o ato sexual, os adultos terão de fazer 
preparativos adicionais para a sua incontinência, como a 
cateterização e uma lavagem ao intestino. Os adultos têm de 
ser criativos para combinar prazer e sexualidade com as 
limitações do seu corpo. Uma boa comunicação entre os 
parceiros é crucial neste aspeto. Leia também os cartões 26 e 
27 sobre questões de sexualidade.

Abuso sexual
É sabido que as crianças e os adultos com EB correm um risco 
mais elevado de abuso sexual. Por conseguinte, é importante 
que desde a infância o programa de incontinência não 
prejudique a intimidade do corpo. O conhecimento do 
próprio corpo, mesmo que não o sinta, é importante. A 
pessoa deve também estar preparada para evitar possíveis 
abusos. 

Cartão 
14

Estruturas e 
funções fisiológicas



Atividades e participação:
Informações e 
Ações a tomar

CRECHE
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Família: representa o "ambiente" essencial de todas as 
crianças

Funcionamento: refere-se ao que as pessoas fazem (no caso 
das crianças, "brincar" é o seu "trabalho")

Amigos: refere-se às amizades estabelecidas com os colegas; 
o desenvolvimento social é um aspeto essencial da 
personalidade

Seis palavras "preferidas" da CanChild nas vidas de crianças com deficiências (2018). Estas são as áreas da vida de uma pessoa que devem ser abordadas. Tenha 
este princípio em mente quando discutir prioridades e definir metas. Fonte: https://www.canchild.ca/en/research-in-practice/f-words-in-childhood-disability

Condição física: refere-se à forma como as crianças se mantêm 
fisicamente ativas, incluindo exercício físico e outras 
oportunidades recreativas 

Diversão: inclui atividades específicas nas quais as crianças são 
envolvidas ou nas quais gostam de participar

Futuro: é o motivo do desenvolvimento da criança; refere-se às 
expectativas e sonhos dos pais e das crianças quanto ao seu futuro 



Estimular o desenvolvimento. Explique aos pais o que a criança será capaz de fazer e como podem estimular o 
desenvolvimento com meios apropriados

Muitas crianças com espinha bífida estão paralisadas da cintura para baixo. Apesar da deficiência, é importante que desenvolvam o mais
possível o seu corpo, a sua mente e as suas capacidades sociais. Podem ser utilizadas algumas "ajudas adaptativas" para ajudar as crianças
paralisadas a passar pelas mesmas fases de desenvolvimento que as crianças sem deficiência, perto da mesma idade.

Para que a criança possa progredir nas primeiras fases de desenvolvimento, é importante ajudar para que ela possa:

Ver em frente: Se a criança não conseguir colocar-se numa posição em que consiga ver o que está a acontecer à sua frente, deite-a numa "cunha" 
ou arranje uma caixa ou um caixote para que possa sentar-se encostada.

Sentar-se com as mãos livres: Pode fazer um assento a partir de um balde velho ou de algum outro objeto, para que a criança se possa sentar e 
brincar.

Explorar o seu meio envolvente: Pode fazer um pequeno carrinho que a ajude a mover-se. O carrinho pode ter uma pega para que outra pessoa 
possa empurrá-lo.

Ficar de pé com as mãos livres: Faça uma estrutura rígida que mantenha a criança de pé. Manter o peso do corpo da criança sobre as pernas irá 
fortalecer os ossos, evitando que se partam tão facilmente.

Sentar, ficar de pé e andar: A criança pode usar uma ortótese para segurá-la, para que possa andar de muletas. Ajuda se a ortótese tiver 
dobradiças nas ancas e nos joelhos para que a criança se possa sentar.

Cartão 
16

Atividades e
Participação

Fonte: Disabled Village Children, 
p.172 (Werner, 2003)

ESPINHA BÍFIDA

veja em frente sente-se com 
as mãos

livres

explore seus
arredores

fique com as 
mãos livres

sentar, ficar
de pé e andar

dobra-
diças



Estimular as competências mentais, os 
autocuidados e a independência
Todas as pessoas podem desenvolver o seu próprio potencial. 
Este é influenciado pelas dificuldades anteriormente discutidas, 
bem como pela oferta de oportunidades de desenvolvimento, 
estímulos ao desenvolvimento e apoio emocional motivador e 
encorajador. Um ambiente encorajador é muito importante. O 
que uma criança faz ao longo de um dia depende do ambiente 
cultural e pessoal.              
Lembre-se disso ao                                                                      
estabelecer metas e ações. 
Existem diferenças entre 
países, cidades ou zonas 
rurais, grupos étnicos ou de 
uma família para a outra. 

Muitos terapeutas e ativistas de RBC têm tendência a dar 
"trabalhos de casa/exercícios" para os cuidadores fazerem em 
casa. Normalmente, não têm em consideração a forma como 
estes exercícios se adequam à rotina quotidiana, nem analisam a 
rotina quotidiana e a forma como podem utilizá-la. Os exercícios 
passivos por si só não melhoram a realização atividades da vida 
quotidiana. Para tal, a pessoa deve ser ativamente envolvida em 
atividades da vida quotidiana, por exemplo, mover-se, ajudar na 
alimentação, brincar ou fazer outras atividades. Ensine a família 
a praticar competências que estejam integradas em atividades 
relacionadas com a vida quotidiana. 

Ações a tomar
❑ Tente descobrir o que a pessoa gosta e utilize essas informações para 

criar laços e para se conhecerem melhor. Pode gostar de ouvir 
histórias, ver os seus pares a brincar ou apenas ter alguém que lhe dê 
a mão. Pergunte à família e dedique o tempo necessário a construir 
uma relação de confiança. 

❑ Os cuidadores são especialistas nas suas crianças. Ouça as suas 
histórias e elabore um plano de ação em conjunto; forme uma equipa 
com a família. 

❑ Siga os passos do ciclo de reabilitação: 
https://enablement.eu/publication/rehapp-flashcards. 

❑ Lembre-se das "Seis palavras preferidas" ao definir metas e elaborar 
um plano de ação para apoiar uma pessoa e a sua família. Veja as 
Palavras preferidas no cartão 15.  

❑ Inclua a pessoa em atividades (rotina) da vida quotidiana e torne-as 
divertidas. Isso funciona como um momento terapêutico e é bom para 
a saúde e para o desenvolvimento. Por exemplo, pode limpar a casa 
ou trabalhar no jardim e deixar a pessoa num colchão dentro de casa, 
caso esta não consiga mover-se sozinha. A pessoa não irá ver e ouvir 
nem vivenciar quase nada. Ou pode levar a pessoa consigo, sentada 
numa cadeira (especial). A pessoa pode ver, ouvir e comunicar consigo 
e aprender com essa experiência. 

❑ Concentre-se nas capacidades de uma pessoa e nos desejos e 
prioridades da família. 

❑ Lembre-se de que, quando uma pessoa não consegue falar ou pensar 
corretamente, pode ser difícil saber o que está a sentir. Pode sentir-se 
sozinha e infeliz e precisar de amigos. Procure amigos que possam 
visitar, conversar e brincar com ela. Oriente-os, se necessário.

❑ A inteligência das crianças com deficiências graves é frequentemente 
subestimada. Necessitam de apoio e oportunidades para aprender e 
participar na vida quotidiana desde tenra idade. Descubra o que 
gostam, querem e não gostam ao ouvir, olhando para os sons e 
movimentos que são uma forma de comunicação. 

❑ Veja a sequência de passos no desenvolvimento infantil para metas e 
ações para crianças: 
https://www.dinf.ne.jp/doc/english//global/david/dwe002/dwe00236
.html#292  
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O prognóstico das capacidades de caminhar varia desde o caminhar independente a caminhar com dispositivos em casa, até à dependência 
completa de uma cadeira de rodas; ver abaixo. Reflete a capacidade de participação da criança na sociedade. A mobilidade funcional inclui 
todos os métodos que uma pessoa utiliza para se deslocar e interagir dentro do ambiente, incluindo a necessidade de quaisquer dispositivos 
de assistência ou mobilidade (Fonte: Escala de Mobilidade Funcional - EMF). 

Ações a tomar
• Consulte um médico para conhecer o prognóstico da 

mobilidade.
• O prognóstico de mobilidade pode ser realizado com base 

no nível de mobilidade precoce que o bebé apresenta. Esta 
avaliação pode ser realizada por um terapeuta de 
reabilitação ou por uma equipa multidisciplinar dedicada à 
espinha bífida.

• Consulte um terapeuta de reabilitação para ajudar a 
explorar diferentes formas de deslocação,                               
tais como muletas, um andarilho, um                                       
skate ou uma cadeira de rodas. 

• Os ajustes no ambiente são                                             
importantes para assegurar a                                      
acessibilidade à casa e à                                               
comunidade com uma cadeira                                                   
de rodas, um dispositivo para                                              
caminhar ou muletas, ver cartão 36. Atividades e

Participação
Cartão 
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Diferentes níveis de mobilidade 

1. Utiliza uma cadeira 
de rodas. Consegue 
aguentar transferências, 
pode dar alguns passos 
com o apoio de outra 
pessoa ou utilizando um 
andarilho/estrutura.

2. Utiliza um 
andarilho ou 
estrutura. Sem 
ajuda de outra 
pessoa.

3. Utiliza 
muletas. Sem 
ajuda de outra 
pessoa.

4. Utiliza bastão 
(uma ou duas). Sem 
ajuda de outra 
pessoa.

5. Independente em 
superfícies niveladas. 
Não utiliza meios de 
auxílio para caminhar 
nem precisa de ajuda de 
outra pessoa (se usa 
móveis, paredes, 
vedações: é nível 4). 
Necessita de um 
corrimão nas escadas.

6. Independente em todas 
as superfícies. Não utiliza 
quaisquer meios de auxílio 
para caminhar nem precisa 
de qualquer ajuda de outra 
pessoa quando caminha 
sobre todas as superfícies, 
incluindo terreno irregular, 
bermas, etc., e num 
ambiente apinhado. 

Ser capaz de se deslocar (mobilidade), 
ou ser deslocado, é importante e 
proporciona uma forma de todas as 
pessoas funcionarem e participarem 
em atividades da vida quotidiana, ao 
mesmo tempo que estimula um estilo 
de vida saudável. Algumas pessoas são 
mais afetadas pela EB do que outras.                                                             
Os danos neurológicos podem variar 
desde a perda parcial até à perda total 
da força muscular. Depende do nível 
de defeito na coluna vertebral, e de 
complicações no cérebro. Quanto 
maior for a lesão na coluna, maior é a 
perda de força muscular, e menor é a 
capacidade de uma pessoa andar.                                                       
O risco de aumento de danos é maior 
com EB aberta do que com EB oculta.



Respostas para os pais
Dependendo da zona onde a coluna vertebral está aberta, 
haverá problemas com a estrutura do corpo e funções 
relacionadas: 

Zona lombar, localizada acima (a):
● a criança provavelmente não caminhará e 

necessitará de uma cadeira de rodas
● não consegue controlar a bexiga e o intestino

Zona lombar, localizada abaixo (b): 
● enquanto a criança é pequena, poderá ser capaz de 

caminhar com dispositivos auxiliares
● quando for mais velha, poderá necessitar de uma 

cadeira de rodas
● não consegue controlar a bexiga e o intestino

Localizada na região sacral (c):
● poderá caminhar com pouca ou nenhuma ajuda
● poderá ser capaz de controlar a bexiga e o intestino
● poderá ter uma bexiga sob pressão que é perigosa 

para os rins: é necessário um acompanhamento

Os cartões seguintes abordam as complicações mais 
comuns e as ações associadas.

O meu filho vai ser capaz de andar?
Devido à EB, que é basicamente um bloqueio no tubo neural que tira a sensação e o controlo dos músculos, existem três pontos a ter em 
consideração no que respeita à mobilidade:

1. Dar respostas às perguntas dos pais sobre o caminhar
2. Evitar que os pés se transformem em pés botos, colocando, desde cedo, moldes de gesso nos pés (método Ponseti). Consulte a 

aplicação – RehApp - no Google e na Apple Store).
3. Evitar contraturas
4. Evitar feridas de pressão
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Atividades e
Participação

Cartão 
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Transferência vertical 
Ao deslocar-se do chão para a cadeira de rodas, pode utilizar uma transferência vertical que necessita de 6 passos. Para a pessoa que 
auxilia: deixe a pessoa fazer o máximo possível sozinha para evitar problemas como lesões nas costas devido ao levantamento de pesos.

Transferências
Quando uma pessoa está numa cadeira de rodas, são necessárias técnicas específicas para se deslocar de um local para o outro (= 
transferência), por exemplo, da cama para a cadeira de rodas. Algumas pessoas com EB serão capazes de aprender e fazer isso sozinhas, 
mas outras poderão precisar de ajuda. Evite a utilização de pontos de elevação suspensos, tais como pegas por cima da cama ou pegas 
de tejadilho num veículo, uma vez que estas poderão causar problemas nos ombros. Além disso, tente minimizar o número de 
transferências realizadas todos os dias para evitar lesões no ombro, embora seja necessário mudar de posição ao longo do dia para 
evitar úlceras de pressão.

Transferência horizontal Pode ser utilizada uma placa de transferência de madeira para preencher o espaço entre os dois assentos, tal 
como ilustrado na imagem acima. O ideal é levantar as nádegas em vez de deslizá-las sobre a superfície, para evitar úlceras. 

6. Coloque-se numa 
posição vertical.

1. Retire o apoio para o 
braço, se possível.

2. Desloque as nádegas 
para a beira da frente 
do assento.

3. Posicione os pés no apoio para os 
pés (algumas pessoas preferem 
colocar os pés em primeiro lugar na 
cama ou no carro, dependendo do 
assento onde se vão sentar).

4. Posicione a mão (mais próxima da cama) perto do corpo, e 
a outra mão para a frente e afastada.

5. Levante e desloque o corpo para o assento onde se vai 
sentar com a cabeça a rodar em direção à mão que 
empurra.

3. Posicione as mãos com a mão 
dominante para a frente e 
afastada do tronco na beira da 
cadeira de rodas e a outra mão 
perto da anca.

4. Levante e rodar as ancas para a 
cadeira de rodas.

2. Posicione as pernas 
com os pés o mais 
próximo possível 
das nádegas.

1. Coloque a cadeira de 
rodas ao seu lado num 
ângulo de 90 graus. 
Trave a cadeira de 
rodas.

5. Posicione as nádegas 
na cadeira de rodas.



Como é que a EB pode afetar a vida quotidiana e 
o desenvolvimento
O desenvolvimento da capacidade de alcançar, de agarrar e das 
competências motoras de maior precisão pode ser atrasado. A 
diminuição da força dos músculos das mãos, a diminuição da 
sensação ou problemas de visão também têm influência. O 
desenvolvimento intelectual da criança desempenha um papel 
na aprendizagem e controlo das atividades. Isto pode tornar as 
atividades lúdicas, de aprendizagem e de autocuidado num 
desafio. 

As possibilidades de movimento da criança dependem da força 
dos músculos, do excesso de peso ou desnutrição, das 
contraturas nas anca e/ou joelhos, e da saúde geral. É 
extremamente cansativo caminhar, por exemplo, se a lesão 
estiver localizada na região superior das costas. Portanto, 
motivar a criança para caminhar é um grande desafio para os 
pais. 

Ações a tomar
• As crianças têm de estar ativas diariamente, mover-se e ser 

estimuladas a mover o corpo e partes do corpo, para tornar 
os músculos fortes e para manter o nível de atividade! As 
crianças devem praticar 60 minutos ou mais de atividade 
física todos os dias, e os adultos devem fazer 150 minutos 
por semana!

• Os exercícios podem ser integrados em atividades diárias, 
por exemplo em atividades lúdicas ou de lazer, ajudar nas 
tarefas domésticas (entregar objetos ou ajudar em partes 
das atividades), ajudar em atividades de autocuidado 
(mesmo que seja só apontar para onde estão as roupas). 
Ensine a pessoa e a família para que possam integrar tudo 
isto na vida quotidiana. 

Atividades motoras de menor precisão
Gatinhar, caminhar, balançar, trepar e
saltar são exemplos de atividades motoras de menor
precisão. O desenvolvimento de atividades motoras
de menor precisão em crianças com EB é
frequentemente atrasado ou mesmo limitado devido
à lesão da coluna, causando menos força muscular.
As crianças com uma lesão na região baixa das costas
que podem andar começam geralmente a andar
sozinhas entre os 2 e os 3 anos de idade. As crianças
com lesões na região média das costas são as que podem andar
mais tarde, por volta dos 5 anos, enquanto as crianças que têm
lesões na região superior podem nunca andar e dependerão de 
uma cadeira de rodas. 

Ações a tomar
• Evite grandes expectativas por parte de algumas famílias; é

importante estarem cientes destas informações.
• Mover-se muito pouco, dentro das capacidades da pessoa, pode

fazer parar ou retroceder o desenvolvimento.

Atividades motoras de maior precisão
Utilizar talheres, lavar os dentes, desenhar ou manusear pequenos 
objetos são exemplos de atividades motoras de maior precisão. As 
crianças com EB podem ter competências motoras fracas, tais 
como menos força, perceção da dor e da temperatura e 
posicionamento das mãos. Veja à direita e nos cartões seguintes 
quais são as ações a tomar. Pode aceder à visão geral dos passos 
no desenvolvimento infantil aqui: 
https://www.dinf.ne.jp/doc/english//global/david/dwe002/dwe00
236.html#292  
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Autocuidados
Uma criança com EB irá tornar-se num adulto com EB se a saúde
da criança assim o permitir. Ajude a criança a tornar-se um
adulto que consegue viver com a sua deficiência e ser o mais
independente possível. O mais importante é que os cuidadores
e outros familiares saibam que não devem fazer tudo para a
pessoa. As famílias podem fazer muitas coisas para ajudarem as
crianças ou os familiares a realizarem atividades e a
participarem com alegria na vida quotidiana. Até mesmo as
crianças com deficiências graves conseguem muitas vezes
aprender competências básicas importantes. Talvez não
consigam fazer toda a atividade, mas podem conseguir ajudar
em algumas partes, o que é bom para que os músculos se
tornem e fiquem mais fortes e ativos.

Atividades e 
participação

Cartão 
22

Ações a tomar
• Analise as atividades de um dia normal e veja em que

situações a pessoa pode fazer partes ou a totalidade das
tarefas sozinha.

• Se a criança tiver capacidade e quiser ajudar quando tem de
ir à casa de banho ou outras formas de controlo da bexiga e
do intestino, fale com um profissional de saúde para saber
como a criança pode ajudar e fazer estas atividades (mesmo
que só algumas partes).

• Ao vestir a criança: peça-lhe ajuda (levantar a perna, mudar
de posição, esticar o braço).

• Ajude a criança apenas naquilo que for necessário, para que
ela possa aprender a fazer mais coisas sozinha. Por exemplo,
se a criança estiver a começar a segurar a cabeça, e a levar
coisas à boca, em vez de dar-lhe sempre a comida procure
formas que ajudem a criança a começar a comer sozinha.

• Experimente algumas das técnicas explicadas neste cartão,
em conjunto com o cuidador, e ensine a pessoa e o cuidador
a fazerem as coisas sozinhos diariamente, integradas na sua
rotina diária. Estas técnicas aplicam-se a diferentes tipos de
atividades. Pode substituir as atividades apresentadas abaixo
por outras nas quais esteja a trabalhar.

• De um nível fácil para um nível difícil, pode ir aumentando as
competências, como no vestir: ajudando a vestir-se, tirando
roupas soltas, vestindo roupas soltas, abrindo e fechando
fechos, apertando sapatos ou sandálias.

Veja à direita e na página seguinte algumas técnicas para
estimular o autocuidado. Pode explorar estas técnicas e
combiná-las, se necessário. Utilize dispositivos auxiliares
para a crianças se sentar e para realizar atividades de
autocuidados, se necessário.

Instruções verbais
Explique à criança, por palavras e passo a
passo, o que tem de fazer,
orientando-a ao longo da atividade.



Roupa pronta para vestir
Coloque as roupas em frente à criança sentada num dos cantos
do quarto. Ajude com palavras e, se necessário, ajude
fisicamente se a criança ficar presa.

Desenhos para mostrar a sequência
Faça desenhos que mostrem os passos para lavar o corpo. Deixe
que a criança siga os passos, cada vez com mais independência.
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Espelho
Lave os dentes em frente ao espelho para que a criança consiga
ver os seus movimentos, enquanto apoia o corpo.

Mão sobre a mão
Coloque a sua mão sobre a mão da criança para guiar o 
movimento de lavar o corpo. 

Meios de ajuda
Se vestir a roupa for difícil, fale com um terapeuta para verem se pode criar pequenos meios 
de auxílio baratos, como uma argola de porta-chaves no fecho da roupa para abrir e fechar 
mais facilmente, ou copos e garrafas adaptados. 



Participação na comunidade
As pessoas com EB e as suas famílias enfrentam 
frequentemente barreiras sociais. É necessário derrubar as 
barreiras sociais, é um direito humano ser incluído e participar 
na sociedade. 

A maioria dos adolescentes e jovens adultos com EB 
dependem de uma cadeira de rodas e cateterizam-se, ou 
precisam de ajuda para a cateterização, várias vezes por dia. 
Para evitar o isolamento em casa, precisam de ter acesso a 
instalações para o fazer numa área privada, uma vez que é 
frequente existir um grande estigma a este respeito. Estas 
instalações são necessárias para serem o mais independentes 
possível e para participarem na vida familiar e comunitária.

Ações a tomar
• Os ativistas de RBC desempenham um papel importante na 

abordagem do estigma e das barreiras sociais. Certifique-se 
de que a pessoa com EB, como qualquer outra pessoa, é 
incluída em todas as atividades sociais no seio da família e 
da comunidade, tais como eventos, juntando-se aos pais, 
por exemplo, numa ida ao mercado. Se necessário, eduque 
a comunidade sobre os direitos humanos para todos.

• Preste apoio para tornar a casa e as zonas públicas 
acessíveis às pessoas que utilizam dispositivos auxiliares. 

Atividades sociais
As pessoas com EB são frequentemente excluídas de atividades 
sociais na comunidade ou com amigos devido a uma conceção 
errada da deficiência, ou por outras razões. Os problemas com o 
controlo da bexiga e do intestino podem obrigar a pessoa a ficar 
em casa, uma vez que pode sujar-se a si própria e, se estiver em 
espaços exteriores, pode cheirar mal, o que leva a sentir 
vergonha e a ser estigmatizada.

Ações a tomar
• As pessoas podem precisar de ajudar para ir até à casa de um 

amigo ou de apoio físico para brincar com outras crianças.
• As outras crianças podem precisar de explicações sobre como 

brincar de formas alternativas ou adaptadas e como apoiar o 
seu amigo. 

Atividades e
Participação

Cartão 
24



Capacidade de aprendizagem
Algumas pessoas com EB têm dificuldades cognitivas, 
dependendo da gravidade da EB e das complicações com o 
shunt. Nos primeiros anos da infância, as crianças e os pais 
estão frequentemente preocupados com doenças associadas, 
visitas hospitalares e tratamentos, fazendo com que muitas 
vezes o atraso no desenvolvimento não seja reconhecido e seja 
mal compreendido pelos pais, família, professores e membros 
da comunidade.

A criança pode ter dificuldade em concentrar-se numa tarefa, 
em seguir
instruções ou na compreensão escrita. O discurso e a
a linguagem estão intactos, mas o processamento de 
informação visual pode ser difícil. A memorização da 
informação pode ser difícil, bem como planear, organizar e 
iniciar tarefas. Muitas crianças com EB conseguem uma 
autogestão básica, dependendo da gravidade da sua condição, 
mas muitas vezes ficam 2-5 anos atrás das outras crianças com 
um desenvolvimento normal. Se disponível, um terapeuta 
ocupacional ou um professor de ensino especial pode apoiar na 
prática de competências que são desafiantes.

Ações a tomar:
• Utilize as consultas e reuniões de acompanhamento para 

desenvolver metas funcionais e importantes para a pessoa 
e monitorize o progresso. 

• Encontre o apoio de um terapeuta ocupacional ou 
professores do ensino especial, se disponíveis, para ajudar 
a praticar competências diárias e de aprendizagem que 
estejam atrasadas ou sejam desafiantes. 

• Ajude os pais a desenvolver um plano de ação com 
estratégias para apoiar a independência da criança e a 
participação em atividades na sua comunidade e escola.

• Incentive a participação em atividades, tais como 
atividades familiares ou de grupo de pais, que 
proporcionem lugares seguros para desenvolver relações 
entre pares com crianças ou adultos que possam ter os 
mesmos problemas e desafios.

• Trabalhe em conjunto com pessoas com EB e as suas 
famílias para lidar com barreiras pessoais, tais como 
cuidados com o intestino/bexiga, eventos médicos, 
dispositivos auxiliares, bem como fatores ambientais que 
possam afetar atividades e participação significativas.

• Organize grupos de apoio para troca de experiências e 
apoio entre pares. 
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Ações a tomar na escola:
• Explique o que é a EB. 
• Explique que todas as crianças têm o direito de ir à escola e 

aprender.
• Arranje mais tempo para atividades escolares e de 

autocuidados, quando necessário. 
• Divida tarefas grandes em tarefas mais pequenas.
• Permita que as outras crianças ajudem a criança com EB.
• Forneça materiais práticos de aprendizagem para utilizar nas

aulas, como um quadro preto ou branco, folhas, conchas, 
pedras, que podem ser utilizados para ensinar a contar ou para 
aprender as formas geométricas.

• Ensine a criança a responder a perguntas relacionadas com a EB 
para diminuir qualquer intimidação que possa levar ao
abandono da escola.

• Utilize materiais disponíveis localmente para adaptar o 
ambiente escolar, como, por exemplo, rampas móveis de 
madeira, casas de banho privadas e acessíveis, secretária
adaptada para cadeira de rodas, assentos de apoio. Consulte os
cartões sobre fatores ambientais para mais exemplos.

Atividades e
Participação

Cartão 
26

Trabalho
É importante orientar jovens e adultos com EB na procura de um
trabalho do qual gostem e possam fazer, e onde possam receber
mais apoio. Podem ter dificuldades em encontrar ou manter um
trabalho. A integração no trabalho e na vida na comunidade é
importante para a qualidade de vida e satisfação de vida, bem
como para a autossustentação. Além disso, o trabalho
proporciona oportunidades para fazer amigos.

Ações a tomar no trabalho: 
• Ajude a pessoa com EB a procurar trabalho. Discuta em conjunto 

aquilo em que a pessoa é boa e explore diferentes opções de 
trabalho, como, por exemplo, fazer e vender sabão, costurar ou 
realizar tarefas administrativas. 

• Forneça informações sobre EB aos empregadores. Em conjunto, 
o empregado, o empregador e o ativista de RBC podem explorar 
as atividades e tarefas que são viáveis e discutir um calendário 
de trabalho à medida da pessoa, se necessário. 

• Juntamente com o empregador, veja se são necessárias 
quaisquer modificações estruturais, tais como rampas, trabalho 
no rés-do-chão, estacionamento e casas de banho acessíveis. 

• Incentive o empregador a modificar onde for necessário o local 
de trabalho direto, tal como espaço para a cadeira de rodas, 
arranjar um assento e/ou uma secretária à altura apropriada, e 
casas de banho adaptadas. Consulte o cartão 37 para 
modificações em casa. 

Escola
Muitas crianças e jovens com EB em locais de poucos recursos
não vão à escola porque os pais acreditam que isso não é
possível ou têm receio que o seu filho não seja aceite. Além
disso, as escolas estão frequentemente preocupadas por não
conseguirem gerir as necessidades da criança e podem hesitar
em matricular ou apoiar a criança. Existem 4 áreas em que uma
criança com EB pode necessitar de apoio extra na escola: 
1) Controlo da bexiga e/ou intestino; 
2) Mobilidade;
3) Atividades de aprendizagem e; 
4) Outros problemas (epilepsia, deficiência visual). 

Oriente os pais na escolha da escola certa. Com apoio para 
aprender através de dispositivos auxiliares, se necessário, como
uma cadeira de rodas, adaptação de canetas ou casas de banho
acessíveis, pode ser possível ir à escola. Incentive os diretores e 
os professores.

As crianças com EB podem ter de faltar à escola mais
regularmente devido a necessidades e consultas médicas. É
importante que a escola aceite esta situação. 



Fatores pessoais:
Informações e 
Ações a tomar



Desejos e necessidades pessoais
Todas as pessoas têm desejos e necessidades, 
independentemente de terem, ou não, uma deficiência. Mesmo 
quando uma pessoa não consegue falar ou não parece estar 
consciente das coisas, essa pessoa também tem necessidades. 
Todas as pessoas têm direito ao bem-estar. Estes desejos e 
necessidades têm de ser tidos em consideração na discussão de 
prioridades de intervenção, definição de metas e ações. 

Ações a tomar
• Ao falar com as famílias, inclua sempre a pessoa de quem está 

a falar. 
• Se a pessoa não conseguir falar, utilize formas alternativas 

(consulte "comunicação" nos cartões anteriores) e observe a 
linguagem corporal e as expressões faciais enquanto fala com 
a pessoa e os cuidadores. 

Competências sociais e limites
As competências sociais incluem ser capaz de tomar conta de 
si próprio, ter consciência de si próprio, estar socialmente 
consciente das pessoas que o rodeiam, ser capaz de tomar 
decisões de uma forma adequada, resolver problemas e ter 
competências para desenvolver relações. As competências 
sociais são necessárias em diferentes áreas da vida, como em 
casa, com amigos, na escola, no trabalho, na interação com 
pessoas e num relacionamento amoroso quando chegamos a
adultos. Uma das coisas necessárias é respeitar o espaço 
pessoal e compreender quando é que é adequado falar com 
alguém ou tocar em alguém. Saber quando podemos confiar 
numa pessoa. Quando uma pessoa tem uma deficiência 
intelectual ou não está habituada a interagir com pessoas, 
pode ser difícil desenvolver competências sociais e 
compreender os limites sociais. E isto é importante para evitar 
o contacto indesejado. 

Ações a tomar
• Fale com a pessoa e os cuidadores para identificar 

quaisquer dificuldades. Verifique se existe uma dificuldade 
em compreender os limites físicos e sociais, ou se a pessoa 
tem dificuldade em proteger-se                                                     
a si própria, por exemplo, quando                                             
está em casa sozinha e não tem                                     
capacidades sociais ou físicas para                                
autoproteger-se. 

• Fale com a pessoa, os cuidadores e a                                   
família sobre como ensinar                                          
competências sociais, se isso for um                                      
desafio. Isto não significa que seja um                               
desafio para todas as pessoas com EB. 

• Se existirem quaisquer sinais de                                              
abuso ou negligência, tome as                                             
medidas apropriadas para efeitos de                                    
justiça e proteção social.
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Ações a tomar
• Explique aos cuidadores o que podem fazer nas rotinas da sua

vida quotidiana e nas suas competências como cuidadores.
• Ajude o cuidador a lidar com o stress e/ou a fadiga.
• Evite proteger demasiado a pessoa com EB ao não permitir que

essa pessoa utilize todo o seu potencial na vida quotidiana.
• Ajude o cuidador a encontrar informações atualizadas sobre EB

e a melhorar os seus conhecimentos e competências para
cuidar da criança e estimular o desenvolvimento.

• Responda ou procure respostas junto de profissionais de saúde
a perguntas de pessoas com EB e cuidadores.

• Forneça informações realistas sobre os resultados da
reabilitação, juntamente com um profissional de saúde.

• Inclua-o nas suas intervenções tomando decisões em conjunto.
É uma forma de melhorar a colaboração em conjunto.

Fatores Pessoais
Cartão 
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Ações a tomar
• Esteja atento às etapas de stress emocional (por ex., 

cansaço, preocupação, depressão, raiva) e forneça
apoio psicosocial e coragem para aguentar. Consulte
um especialista, se necessário!

• Forneça à criança e à família apoio prático e psicosocial
para desenvolverem resistência e aprenderem a viver
com as suas forças e fraquezas. Ajude a encontrarem
formas alternativas, se necessário.

• Escute as suas histórias, encoraje-os a procurarem
apoio social junto de familiares, amigos, pares e 
membros da comunidade para conseguirem encarar o 
futuro de forma positiva.

Papel dos cuidadores
O cuidador que ajuda a pessoa com EB tem um papel
fundamental na melhoria e manutenção da qualidade de vida. A
EB pode variar em termos de gravidade. Quando uma criança
tem uma deficiência grave, é necessário mais apoio por parte
dos cuidadores. Em todos os casos é sempre importante incluir
os desejos e as necessidades da pessoa com EB, mas também é
importante que o cuidador esteja ciente do seguinte:
• A responsabilidade que esta situação traz para a sua vida e

onde encontrar apoio.
• O impacto dos cuidados prestados para o cuidador e evitar

uma sobrecarga física e mental.
• As metas que o cuidador, ou a própria pessoa com EB,

pretende atingir ou manter para a pessoa com EB.

Apoio psicosocial
As crianças e os adultos com EB podem sentir-se inseguros e ter um 
nível baixo de autoconfiança. Podem sentir-se de menos valorizados
ou rejeitados. Podem sentir vergonha por causa da sua incontinência
ou da sua cadeira de rodas. Os jovens podem sentir-se ansiosos, 
inseguros ou não amados devido à sua condição. As crianças com EB 
têm normalmente uma visão mais negativa sobre a sua qualidade de 
vida em comparação com a dos seus pares. As crianças com uma
atitude positiva em relação à EB, expectativas futuras e competências
de adaptação são mais positivas quanto à sua qualidade de vida.

Se sentir que existe depressão com tendência a piorar, consulte
imediatamente um especialista. Pode levar a uma variedade de 
problemas físicos e emocionais, como perda de energia, mudanças no 
apetite, dormir menos ou mais horas, sentir que é inútil e 
pensamentos de automutilação ou suicídio para a pessoa com EB. 



Aconselhamento por pares
O aconselhamento por pares consiste em apoio emocional e 
prático oferecido por pessoas em situações semelhantes, como 
outros cuidadores de pessoas com uma deficiência. O 
aconselhamento por pares pode ser valioso para um cuidador 
que tenha acabado se saber que o seu filho tem EB ou para 
jovens com EB. No entanto, a pessoa responsável pelo 
aconselhamento deve ter em consideração que todos têm o seu 
próprio estilo de adaptação à mudança; as experiências e 
práticas não podem ser reproduzidas sem que sejam ajustadas à 
pessoa e ao contexto. Os pares podem responder a perguntas 
sobre como cuidar da criança na vida quotidiana, partilhar 
experiências, conhecimentos e competências. O apoio de um par 
pode ser direcionado para o cuidador individual ou para a 
pessoa com EB como um "companheiro", mas também para os 
cuidadores sob a forma de aconselhamento familiar ou 
aconselhamento em grupo.

Saber que o seu filho tem EB é um acontecimento que muda a 
vida da pessoa com EB e a vida da sua família. Podem 
perguntar-se a si próprios porque estão a passar por este azar. 
Para apoio espiritual, podem beneficiar de uma visita a um 
líder religioso (um padre, imã, rabino) ou participar em rituais 
religiosos. Convém perceber que não é necessário apenas o 
apoio prático, mas também o apoio espiritual, desde que não 
seja prejudicial nem dê origem a problemas financeiros.

Ações a tomar
• Informe-se sobre o tipo de apoio que é solicitado aos, e 

fornecido pelos, curandeiros tradicionais e tente perceber 
se isso é prejudicial para o corpo da pessoa, como queimar 
ou fazer cortes nas costas. 

• Junte os cuidadores a outros cuidadores ou grupos de apoio 
a pais. Estes grupos podem oferecer apoio psicosocial e 
também apoio a meios de subsistência através da 
organização de sistemas de empréstimo bonificado. 
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Funções sexuais 
Os jovens adultos com EB geralmente não se sentem 
devidamente informados sobre a saúde sexual. A construção de 
órgãos genitais é normal em rapazes e raparigas com EB, mas as 
funções podem ser afetadas. Devido aos danos na espinal 
medula, podem sofrer perda sensorial e paralisia. Muitos fatores 
podem afetar a capacidade de uma pessoa se posicionar durante 
a atividade sexual, incluindo o nível de mobilidade, o historial de 
ossos fracos e o risco de fraturas. 

Relações
As pessoas com EB têm as mesmas necessidades e desejos de 
afeto tal como todas as outras pessoas. Com informação e a
ajuda certa, podem ter uma relação satisfatória numa idade 
apropriada. No entanto, existe a possibilidade de os parceiros 
terem dificuldade em estabelecer ou manter uma relação com 
alguém com EB. Portanto, preste também atenção às questões 
e necessidades do parceiro.

Fatores Pessoais
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Ações a tomar:
Em colaboração com especialistas médicos, forneça 
informações e orientações sobre:

❑ Grupos de apoio: Incentive as crianças, os adultos e as 
respetivas famílias a partilhar informação em grupos de 
apoio ou em conversas entre pares.

❑ Educação sexual: A educação sobre a função sexual deve ser 
ministrada na pré-adolescência e no início da adolescência a 
ambos os sexos, a fim de aumentar a sua satisfação sexual e 
qualidade de vida, à semelhança do que se faz com todas as 
crianças. De preferência, essas informações devem ser 
transmitidas por um ativista de RBC do mesmo sexo. A
educação sobre a função sexual pode prepará-los para a 
menstruação, incentivar a utilização de contracetivos, 
prevenir doenças sexualmente transmissíveis, transmissão 
do VIH, gravidez indesejada, assim como ajudar a alcançar 
uma vida sexual satisfatória.

❑ As crianças e jovens com deficiências são mais propensos ao 
abuso sexual do que as pessoas com um desenvolvimento 
normal. Forneça informações sobre a proteção da criança, 
mantendo os cuidados físicos privados e denunciando 
agressões e abusos, tanto à criança como aos pais. Consulte 
"Proteção" no cartão 32 para mais informações.

❑ Doenças sexualmente transmissíveis: Proteção contra 
doenças sexualmente transmissíveis (utilizando 
preservativos sem látex, uma vez que são propensos a
alergias ao látex), bem como métodos contracetivos.



Gravidez
Podem ocorrer complicações durante a gravidez, como dor, 
prolapso de órgãos, e instabilidade pélvica. As mulheres podem 
preocupar-se com o facto de o seu filho ter uma deficiência. As 
mulheres com EB correm um maior risco de complicações 
obstétricas. A impossibilidade de movimentar-se está altamente 
correlacionada com a necessidade de cesariana.

Ações a tomar
Certifique-se de que a pessoa 
recebe assistência médica em 
caso de gravidez. É muito i
mportante!

Fertilidade 
A fertilidade de muitos homens com espinha bífida é menor. Nas 
mulheres, a fertilidade não é normalmente afetada, no entanto, 
são necessários controlos adicionais durante a gravidez. Devido a 
uma educação sexual inadequada, as pessoas com espinha bífida 
têm menos probabilidade de utilizar métodos contracetivos 
quando são sexualmente ativas. A função erétil e ejaculatória 
variará num homem com EB, dependendo do nível da lesão. Os 
homens com lesões sacrais são  
normalmente capazes de ejacular, 
mas isso é invulgar no caso de lesões 
mais elevadas. 

Ações a tomar:
Em colaboração com especialistas médicos, forneça 
informações e orientações sobre: 

• Gravidez: Explique que a EB pode ser hereditária. As
mulheres com EB que queiram engravidar devem
consultar um ginecologista para avaliação. Precisam de ser
aconselhados sobre a toma de ácido fólico (ver
introdução). Certifique-se de que as mulheres vão a
consultas adicionais e avalie se a grávida tem receios ou
inseguranças. Avalie se os (futuros) pais precisam de
alguma ajuda.

• Medidas de higiene: Ambos os sexos devem compreender
que a prática de uma boa higiene e a manutenção de bons
horários para controlo do intestino e da bexiga
desempenham papéis importantes no desenvolvimento
de relações saudáveis e felizes.
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Fatores ambientais:
Informações e 
Ações a tomar

tala de 
plástico



Direitos 
As pessoas com deficiências têm os mesmos direitos humanos 
que as outras pessoas. Infelizmente, a falta de mobilidade, 
equipamento adaptativo, educação e apoio, acessibilidade, 
discriminação e falta de aceitação social criam sérias barreiras ao 
livre exercício destes direitos. As pessoas mais velhas com 
deficiências já podem ter deixado de acreditar nos direitos 
humanos. Estas pessoas devem ser empoderadas e protegidas, 
receber apoio informando a comunidade e participando na 
comunidade. A comunidade precisa de ser ensinada sobre a
inclusão de todas as pessoas em todas as áreas e atividades das 
comunidades. Todas estas questões aplicam-se em casa, na 
escola, na universidade, nas áreas comunitárias, nas instituições 
profissionais, nos clubes e nos desportos (adaptativos). Fatores Am

bientais
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Ações a tomar:
• Descarregue e leia este documento online para mais 

informações sobre os direitos das pessoas com deficiência: 
https://www.un.org/esa/socdev/documents/disability/Toolkit
/Intro-UN-CRPD.pdf. Esta é uma versão de leitura fácil: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/345108/easy-read-un-
convention.pdf. 

• Utilize este documento para explicar os direitos às crianças: 
https://www.unicef.org/publications/files/Its_About_Ability_f
inal_.pdf 

• Descarregue e leia este documento online para mais 
informações sobre saúde sexual e reprodutiva e respetivos 
direitos: https://www.dcdd.nl/everybody-matters-stories-
and-practical-tips-to-put-an-often-neglected-topic-on-the-
map/ 

• Sensibilize a comunidade para os direitos das pessoas com 
deficiência, que são os mesmos para todos os membros da 
comunidade. 

• Sensibilize a rede de apoio da pessoa com EB quanto a sinais e 
sintomas de abusos.

• Informe as pessoas com EB, as suas famílias e os membros da 
comunidade sobre                                                               
autoproteção, justiça,                                                                             
e como defender os                                                                            
seus direitos. 

• Incentive o planeamento                                                                      
e a utilização de serviços                                                                       
de apoio (por ex., jurídicos,                                                               
na faculdade) para efeitos                                                                     
de proteção, autogestão e                                            
independência.

Proteção
Os abusos devido à deficiência acontecem com muita 
frequência. As raparigas correm um maior risco, porque nem 
sempre são capazes de se protegerem. Os abusos podem 
ocorrer de diferentes formas: negligência, abuso físico, abuso 
psicológico, abuso emocional e abuso sexual. Ensinar a 
comunidade, a pessoa com EB e a família a compreender os 
limites sociais e físicos pode ajudar à inclusão na comunidade e 
a respeitar os limites nos contactos sociais e nas relações físicas. 

A PROTEÇÃO REQUER UMA ATENÇÃO ESPECIAL.



Cuidados de saúde
As pessoas com EB podem ter dificuldades de acesso a 
serviços de saúde de rotina e de prevenção. A
acessibilidade a cadeiras de rodas ou pessoas com 
equilíbrio limitado, e a falta de conhecimento sobre o 
reconhecimento de doenças comuns relacionadas com a 
EB criam desafios. A transição dos centros de cuidados
infantis para o sistema de saúde destinado a adultos
torna-o mais complexo. Isto pode impedir a obtenção
de cuidados de saúde de rotina e de prevenção.

Meios de subsistência
Ter de ir regularmente a clínicas, hospitais e centros de 
reabilitação impede que as pessoas com EB, pais ou cônjuges 
possam trabalhar o que, consequentemente, resulta numa 
perda de rendimento, especialmente para pessoas solteiras. 
Algumas organizações ou grupos de apoio a pais possuem 
sistemas de empréstimo bonificado que permitem aos 
indivíduos com uma deficiência e às suas famílias criar um 
negócio perto de casa onde também podem receber 
facilmente cuidados.
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Ações a tomar:
• Avalie quais são as dificuldades que as crianças, os adultos e a 

família enfrentam no acesso aos cuidados de saúde. Utilize os
cartões didáticos "Ciclo de reabilitação"; aceda a 
https://enablement.eu/publication/rehapp-flashcards.

• Promova os cuidados de saúde de rotina + de prevenção para 
prevenir problemas de saúde!

• Forneça informações aos profissionais de saúde sobre EB. Dedique o 
tempo necessário para comunicar e gerir adequadamente as 
(complexas) necessidades de cuidados de saúde.

• Proporcione consultas de acompanhamento relacionadas com EB, 
para prevenir efeitos secundários.

• Ajude a prever as necessidades básicas, desenvolvimento, tomada
de decisões próprias e inclusão na vida quotidiana da pessoa com EB 
e a sua família.

• Ajude a pessoa com EB e a sua família na transição de uma clínica
pediátrica para uma clínica para adultos quando chega a altura. 

Ações a tomar:
• Verifique se a pessoa com EB ou o cuidador trabalham

e/ou têm apoio financeiro suficiente para as  
necessidades básicas em casa e para os tratamentos.

• Ajude a encontrar trabalho adequado, fale com os
empregadores ou ajude a criar um negócio, se necessário.

• Se não existir rendimento suficiente, incentive a pessoa e 
ajude-a a explorar possibilidades de apoio financeiro
junto da comunidade local, como igrejas, organizações
não governamentais, programas de atividades geradoras
de rendimento, programas de microcrédito ou sistemas
de empréstimo bonificado. 

• Faça um plano para abordar os domínios profissional, 
ocupacional e de competências para a vida em conjunto 
com a pessoa e a família.

• Consulte estes cartões didáticos e manuais sobre
mercados inclusivos: https://enablement.eu/publication

• Consulte este site da iSave para informações e manuais
sobre esta abordagem económica: https://isave-
inclusion.com/about-isave/what-is-isave/isave-model/



Aconselhamento familiar e apoio psicosocial
Ter um filho ou cônjuge com EB muda a vida dos membros da 
família. Podem ter dificuldades em lidar com certas atividades e 
situações ou em serem aceites pela família e pela comunidade. 
Isto pode resultar em sentimentos de desespero ou depressão. 
Os níveis de stress parental nas famílias com uma criança ou 
cônjuge com EB é frequentemente elevado. 

Proteger demasiado a criança com EB pode fazer com que a 
criança consiga menos independência. A casa tem de ser um 
lugar seguro para a pessoa com EB. Ser apoiado pelos pais, 
irmãos ou cônjuge melhorará a saúde mental, por exemplo, 
através de atividades de apoio e prática ou envolvendo-se em 
tarefas domésticas adaptáveis. 

Mais ações a tomar:

• Escute, pergunte, identifique 
prioridades, observe, identifique 
pontos fortes e dificuldades, faça um 
plano, apoie ações, monitorizando-as, 
e avalie com a família e a pessoa com 
EB. 

• Esclareça uma equipa de profissionais 
fornecendo conhecimentos sobre 
questões relacionadas com EB para 
apoiar a família com uma criança, 
adulto ou cônjuge com EB. 

• Forneça à pessoa com EB e à sua 
família apoio prático e psicosocial para 
tirar o máximo partido dos seus pontos 
fortes e enfrentar as dificuldades.

• Ensine a pessoa com EB e os 
pais/cônjuge a defenderem-se a si 
próprios, de acordo com os direitos 
humanos, quando estiverem em 
contacto com pessoal médico, 
governamental e educativo.

• Ajude a organizar um grupo de apoio 
para pares ou membros da família. 

• Fale das expectativas sobre vida 
independente, autossustentabilidade, 
gestão de cuidados médicos e 
autocuidados.

• Identifique quaisquer problemas de 
discriminação na comunidade. 
Sensibilize a comunidade para a EB.

• Envolva os membros da comunidade 
na vida e reabilitação da pessoa com 
EB e da sua família.

Cartão 
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As pessoas com EB que têm dificuldade em caminhar podem
beneficiar de uma cadeira de rodas, de muletas ou de um andarilho
para se moverem. As pessoas que precisam de apoio para se 
sentarem direitas podem beneficiar de assentos especiais. É
importante que a pessoa mude de posição regularmente durante o 
dia para evitar rigidez e úlceras de pressão. O assento da cadeira
(de rodas) deve prevenir problemas na pele, manter a postura e 
melhorar a mobilidade e o funcionamento independente. 

Para além dos dispositivos de mobilidade, também existem
dispositivos auxiliares para apoiar e melhorar os autocuidados, a
aprendizagem, o trabalho, as atividades sociais ou de lazer. Fale
com um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta ou técnico para
aconselhamento e obtenção de dispositivos adequados.

Ações a tomar
Consulte um técnico ortopédico, um TO ou um FT quando:

• a pessoa não tem mas necessita de um dispositivo auxiliar;

• a pessoa tem dor ou chora quando é colocada no 
dispositivo;

• a pessoa não consegue sentar-se ou manter-se de pé no 
dispositivo;

• o dispositivo auxiliar é demasiado pequeno ou demasiado 
grande;

• o dispositivo auxiliar está estragado;

• a família tem mas não utiliza o dispositivo auxiliar: em 
primeiro lugar, descubra porquê. 

Dispositivos auxiliares
Os dispositivos auxiliares são uma grande ajuda para que a pessoa
consiga realizar atividades e participar na vida quotidiana. Se 
perceber que a pessoa tem limitações para realizar atividades, 
verifique se a adaptação de objetos do dia a dia pode ajudar na
realização da atividade. Se isto não for suficiente, um dispositivo
auxiliar, tal como uma cadeira de rodas, assento de apoio, 
andarilho. Poderão ser necessárias adaptações em casa e/ou na
comunidade.  

Existem vários tipos de dispositivos e adaptações. Estes 
dispositivos podem ajudar a criança a: 
• mover-se
• comer sozinha ou facilitar a alimentação
• comunicar
• ir para a escola
• brincar sozinha
• brincar com os amigos
• ou a tornar-se mais independente

Como tornar uma latrina 
mais alta para se sentar 

facilmente

Tábua de transferência 
forte, de madeira, para 
deslizar da cadeira (de 

rodas) para a cama ou da 
cama para a cadeira. 
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Fatores am
bientais

Dispositivos para a posição de pé
Ao colocar peso nas pernas e ao esticar as pernas na posição de 
pé, é menos provável que ocorram contraturas musculares nos 
tornozelos, joelhos e ancas. Pode ser feita uma estrutura para a 
posição de pé (ver foto abaixo) e ajustá-la para ajudar a 
fortalecer os músculos. Normalmente, esta estrutura é utilizada 
durante cerca de meia hora, duas vezes por dia. Certifique-se de 
que é segura e que a pessoa consegue desfrutar enquanto está 
na posição de pé. 

Por vezes, são necessárias talas para os pés para apoiar a 
posição de pé e/ou evitar contraturas nos tornozelos. 

Ações a tomar
• Identifique se estes dispositivos são necessários e ajude na 

sua aquisição através de um centro médico e de um 
especialista.

• Esteja atento à formação de lesões na pele. No caso de 
lesões na pele, consulte novamente o especialista. Consulte 
o cartão 13. 

Dispositivos de mobilidade
Conseguir estar de pé e/ou mover-se de forma alternativa, por 
ex., em cadeira de rodas, dá a uma pessoa a capacidade de ir 
onde ela precisa e quer ir. Permite que as pessoas sejam 
autossuficientes, realizem atividades e participem na vida 
quotidiana.

Com a ajuda de um skate, uma criança pequena pode mover-se 
enquanto treina a força dos braços e o equilíbrio na posição 
sentada. Com uma cadeira de rodas ou andarilho, uma criança ou 
um adulto é menos dependente da família, dos professores e de 
outras pessoas. Certifique-se de que os dispositivos de mobilidade 
estão adaptados ao indivíduo, com o tamanho correto, de acordo 
as indicações do fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional.

Ações a tomar
• Observe as limitações de atividade e considere se os 

dispositivos de mobilidade são necessários. Em caso afirmativo, 
consulte uma organização que forneça dispositivos auxiliares e 
apoio à família ao longo deste processo. 

Cartão 
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Sentar-se à mesa
Se for difícil equilibrar o tronco, a utilização dos 
braços e das mãos para comer, para realizar 
tarefas motoras de maior precisão, para brincar 
e trabalhar (ou ir à escola) será mais fácil de 
fazer à mesa. Uma mesa na qual foi recortado 
espaço para o tronco para posicionar melhor os 
braços. O tamanho da mesa deve ser adaptado à 
altura da pessoa enquanto está sentada.

Modificações no quarto

Modificações na casa de estar Modificações na casa de 
banho

Modificações na cozinha

Ações para modificações em casa ou na comunidade
• Fale com os jovens adultos com EB e as respetivas famílias sobre as expectativas de vida

independente, habitação acessível, finanças e organizações locais onde podem solicitar
apoio nestas áreas. 

• Se a casa tiver diferentes alturas de nível, instale rampas dentro ou à volta da casa para 
utilizadores de cadeiras de rodas.

• Remova obstáculos onde uma pessoa poderá facilmente tropeçar ou esbarrar. 
• Coloque pegas nos acessos às portas para apoiar os movimentos e manter o equilíbrio.
• Certifique-se de que existe espaço suficiente (no mínimo 60 polegadas/152 

centímetros) para rodar a cadeira no local.
• Os acessos às portas devem ter uma largura mínima de 32 polegadas/82 centímetros.
• As mesas e a pia da cozinha devem ser acessíveis em cadeira de rodas
• Mantenha os armários e o conteúdo ao alcance da pessoa.
• A sanita deve estar ao mesmo nível que a cadeira de rodas.
• Instale barras de apoio madeira ao lado e atrás da sanita. 
• Utilize uma proteção contra salpicos e uma cadeira de plástico com um buraco sobre as 

latrinas.



Mover-se no exterior 
Ambientes inacessíveis podem dificultar a utilização de cadeiras de 
rodas, andarilhos e muletas. Uma estrada acidentada não é favorável
a cadeiras de rodas, especialmente se os pneus forem finos, ou se o 
destino for demasiado longe. Isto pode impedir que a pessoa com EB 
participe nas atividades da comunidade. Pode também acontecer
que os pais não tenham meios para levar a criança para o exterior ou
sejam estigmatizados quando utilizam transportes públicos. Uma 
cadeira de rodas com rodas grandes ou uma bicicleta de três rodas
pode ajudar a pessoa movimentar-se na comunidade.

Ações a tomar
• Verifique se existem dificuldades quando a pessoa com EB 

sai para o exterior. Pergunte se existem problemas 
específicos e observe-os.

• Se identificar estigma na comunidade, sensibilize os 
membros da comunidade. Explique que a EB não é 
contagiosa e que todas as pessoas têm os mesmos direitos. 

• Pratique atividades comunitárias apropriadas com a pessoa 
em casa e na comunidade. 

• Verifique se o transporte é um problema para a criança ou 
adulto com EB e a sua família para ir para a escola, trabalho 
ou tratamentos médicos. Em caso afirmativo, consulte um 
técnico, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional.

• Explore em que medida a comunidade pode ajudar a 
pessoa com EB nas atividades da comunidade ou a 
deslocar-se.

• Consulte estes cartões didáticos e manuais para tornar os 
mercados inclusivos: https://enablement.eu/publication.

Ser independente no exterior
Ir para a escola ou para o trabalho será mais fácil se a criança ou o 
adulto for tão independente quanto possível. As modificações em casa 
nem sempre estarão disponíveis noutros locais, tais como em edifícios
comunitários. Coisas como poder ir sozinho à casa de banho podem
ser encorajadoras para se sentir à vontade e fazer atividades no 
exterior. Os terapeutas ocupacionais ou fisioterapeutas podem ajudar
a encontrar formas de realizar este tipo de atividades no exterior. 
Como ativista de RBC, pode ajudar a praticar estas ações em situações
semelhantes. 
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Este projeto foi possível graças ao apoio de:
O conteúdo destes cartões didáticos
é feito com o apoio de:
Três estudantes de enfermagem do 
4.º ano na Universidade de Ciências
Aplicadas de Leiden, Países Baixos
• Lisanne van Muiswinkel
• Sira van Rossem
• Benthe van Slooten

E:
• Ruth Nalugya
• Olive Nabiryo
• Anneloes Overvelde
• Femke Bannink
• Pierre Mertens
• Geert Vanneste
• Wouter de Groote
• Angelique Kester

CONTACTO

Enablement
Antonie van Leeuwenhoekweg 38 A16
2408 AN Alphen aan den Rijn
Países Baixos

info@enablement.nl

www.enablement.nl 
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