


 
 
  Matheus, nascido em 23 de agosto de 2014, 
prematuro de 35 semanas foi diagnosticado aos 9 
(nove) meses com Paralisia Cerebral Espástica, causada 
por complicações respiratórias no pós-parto.  
 
A “PC” Espástica ocorre por lesão do córtex motor do 
cérebro, região que comanda os movimentos que gera 
a diminuição da força muscular e aumenta o tônus, 
tornando os músculos enrijecidos dificultando e 
impedindo os movimentos.  
 
Com o tempo, a criança que possui espasticidade tende 
a desenvolver encurtamentos musculares e ter o 
crescimento dos ossos alterados pela tensão dos 
músculos ocasionando deformidades. 
 
Matheus é um menino muito inteligente que tem 
dificuldades motoras por conta da                                                                                                                                                                                   
espasticidade.  
 
 
 

O Guerreirinho 



Terapias 

Matheus tem uma rotina intensa de 
tratamentos. De segunda à sábado faz 
Fisioterapia (Cuevas Medeck), Hidroterapia,  
Terapia Ocupacional, Fonoterapia e 
Equoterapia. 
 
Além disso faz uso de órteses, aplicação de 
botox, uso de parapodium e alongamentos 
diários. 
 
Estas terapias e recursos objetivam dar uma 
melhor qualidade de vida e “dominar” a 
espasticidade. Não há como se precisar por 
quanto tempo serão necessárias, se é que 
um dia poderão ser “dispensadas”.  
 
Atualmente, há uma cirurgia capaz de 
eliminar ou reduzir consideravelmente a 
espasticidade, chamada Rizotomia Dorsal 
Seletiva. 



 

 
 
   
 
 

A cirurgia – Rizotomia Dorsal Seletiva 

A Rizotomia Dorsal Seletiva (RDS) é o procedimento cirúrgico mais 
eficaz  para o tratamento da espasticidade. 
 
O Dr. T. S. Park (Saint Louis Children’s Hospital) desenvolveu uma 
técnica, minimamente invasiva, que consiste na inativação de 
parte dos nervos sensitivos (raízes) que conectam os músculos à 
medula, sendo feita através de uma pequena incisão (3 a 5 cm) na 
coluna. 
 
Dr. T.S. Park é um dos melhores neurocirurgiões do mundo e já 
realizou mais de 3.000 cirurgias deste porte. 
 
Matheus foi avaliado por ele e seu prognóstico não poderia ser 
melhor, com a cirurgia MATHEUS IRÁ ANDAR! 
 
A cirurgia custa U$ 58.000,00 e está marcada para setembro de 
2017. Para paga-la, assim como os demais custos, foi lançada a 
campanha Corre Guerreirinho! 
 



 

 
 
   
 
 

Eventos e Ações 

 
Para custear a cirurgia, além das doações em dinheiro (Conta 
Poupança n.º 18559-7, agência 8050, Banco Itaú em nome de 
Matheus Lima dos Santos , CPF: 496.568.448-66), serão realizadas 
diversas ações e eventos.  
 
Neste momento estão sendo vendidas CAMISETAS com o logo da 
campanha, no valor de R$ 35,00 cada. Uma RIFA DIGITAL DE UMA 
CAMISETA AUTOGRAFADA PELOS JOGADORES DO CORINTHIANS 
no valor de R$ 10,00 e uma RIFA DE UMA MOTO HONDA POP no 
valor de R$ 10,00 o bilhete. Estão agendados também os 
seguintes eventos:  
 
• 08/04/2017 Bazar de Expositores na Rua Dom Lara, 66, 

Boqueirão, Santos. 
• 29/04/2017 JANTAR BENEFICENTE oferecido pelo Clube Amor 

Perfeito no Palácio Maçônico da Av. Rodrigues Alves, 165, 
Santos. 

• 12/05/2017 - II NOITE DA PIZZA que será realizada no dia no 
Educandário Santista (Santos/SP).  

 
 
 



 

 
 
   
 
 

Eventos e Ações 

 
As próximas ações que estão sendo planejadas são: Bingo 
(aceitamos doações de prémios) feijoada com roda de samba e 
uma caminhada/corrida (precisamos de apoio financeiro). 
 
Há também uma vaquinha virtual no site 
www.vakinha.com.br/vaquinhas/corre-guerreirinho  
 
Os patrocinadores/apoiadores dos eventos terão seus nomes 
divulgados em rede social (site e Facebook), no evento (anúncio 
microfone/banner), bem como, caso fornecidos, serão 
distribuídos materiais promocionais (divulgação/cupons de 
desconto). 
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Mídia 

 
•Entrevista para a repórter Tatyana Jorge do Jornal da TV Tribuna 
– Rede Globo (http://redeglobo.globo.com/sp/tvtribuna/ ), que 
exibido em 21/12/2016: http://g1.globo.com/sp/santos-
regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-
campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-
cirurgia/5528056/ 
 
•Entrevista para a repórter  Beatriz Bucciano do Jornal Balanço 
Geral da TV Record Litoral  exibida no dia 23.01.2017: 
(http://www.recordtvlitoral.com.br/site/videos-
play.asp?video=0123_EBG_AJUDA_PARALISIA&programa=BALAN
%C3%87O%20GERAL&data=23/01/2017&titulo=Cirurgia:%20pais
%20pedem%20ajuda) 
 
•Entrevista  para o repórter Marco Pagetti da VTV SBT do Jornal da 
VTV exibida no dia 02/03/2017: 
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-
paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-
a-andar  
 
 

http://redeglobo.globo.com/sp/tvtribuna/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos/t/edicoes/v/familia-faz-campanha-para-levar-crianca-aos-eua-para-fazer-cirurgia/5528056/
http://www.recordtvlitoral.com.br/site/videos-play.asp?video=0123_EBG_AJUDA_PARALISIA&programa=BALAN%C3%87O GERAL&data=23/01/2017&titulo=Cirurgia: pais pedem ajuda
http://www.recordtvlitoral.com.br/site/videos-play.asp?video=0123_EBG_AJUDA_PARALISIA&programa=BALAN%C3%87O GERAL&data=23/01/2017&titulo=Cirurgia: pais pedem ajuda
http://www.recordtvlitoral.com.br/site/videos-play.asp?video=0123_EBG_AJUDA_PARALISIA&programa=BALAN%C3%87O GERAL&data=23/01/2017&titulo=Cirurgia: pais pedem ajuda
http://www.recordtvlitoral.com.br/site/videos-play.asp?video=0123_EBG_AJUDA_PARALISIA&programa=BALAN%C3%87O GERAL&data=23/01/2017&titulo=Cirurgia: pais pedem ajuda
http://www.recordtvlitoral.com.br/site/videos-play.asp?video=0123_EBG_AJUDA_PARALISIA&programa=BALAN%C3%87O GERAL&data=23/01/2017&titulo=Cirurgia: pais pedem ajuda
http://www.recordtvlitoral.com.br/site/videos-play.asp?video=0123_EBG_AJUDA_PARALISIA&programa=BALAN%C3%87O GERAL&data=23/01/2017&titulo=Cirurgia: pais pedem ajuda
http://www.recordtvlitoral.com.br/site/videos-play.asp?video=0123_EBG_AJUDA_PARALISIA&programa=BALAN%C3%87O GERAL&data=23/01/2017&titulo=Cirurgia: pais pedem ajuda
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar
http://www.vtv.com.br/jornalismo/noticias/ler/menino-com-paralisia-cerebral-precisa-de-ajuda-para-realizar-cirurgia-e-voltar-a-andar


 
 
   
 
 

Mídia 

  
•Entrevista para João Paulo de Castro da Globo.com publicada em 
03/03/2017:  http://g1.globo.com/sp/santos-
regiao/noticia/2017/03/familia-leiloa-camisa-de-diego-para-
operar-filho-com-paralisia-nos-eua.html  
 
•Entrevista para o Juicy Santos 
(https://www.juicysantos.com.br/vida-caicara/solidariedade-em-
santos/ajude-a-campanha-corre-guerreirinho/ ) 
 
•Vídeo da Dra. Regiane Krakauer Kuhn (CREFITO: 3/5710-F), 
fisioterapeuta responsável pela Fisioclinica ABC  
(www.fisioclinicaabc.com.br): https://youtu.be/-tJi9h3d_mk / ) 
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Mídia 

•Matéria divulgada no dia 10./01/2017 na página Viver em Santos 
(https://www.facebook.com/ViveremSantos): 

https://www.facebook.com/ViveremSantos
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