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Existem muitas perguntas (e equívocos)
flutuando sobre sexo e cadeirantes,
mas não importa se sua deficiência é de
nascença, devido à uma lesão ou outra
condição.

Há muitas maneiras de desfrutar de
uma vida sexual saudável e satisfatória.

Assim como a sexualidade é parte
integrante de uma vida humana, o amor
também é.

Nos relacionamentos, a maioria das
pessoas querem ser amadas e aceitas.

Se você tem uma deficiência ou não,
você saberá o quão importante é o
amor para você. 

Se você é um parceiro de um
cadeirante, esteja ciente de como é
importante expressar seu amor ou
respeito.

O sexo é uma
atividade essencial e
saudável para quase
todos, incluindo
cadeirantes.

Se você não está em um relacionamento,
a coisa mais importante a se lembrar é
que você não está definido por sua
deficiência ou doença. Você é uma
pessoa que deseja e ama como qualquer
outra pessoa, e você tem direito a isso.

Se você está em um relacionamento e
lidando com questões em torno de sua
deficiência e sexualidade, este livro pode
lhe ajudar.

Como superar os
desafios do
relacionamento
com um cadeirante

Seja olhando do ponto de vista de um
cadeirante ou do ponto de vista de uma
pessoa que tem um relacionamento com
alguém com deficiência, o relacionamento
com um cadeirante pode ser bastante
desafiador e definitivamente um pouco
mais difícil do que se relacionar sem
deficiência. 

Bem, nós, como sociedade, precisamos
entender que não precisa necessariamente
ser assim. 



O mundo está lentamente envolta no fato
de que as pessoas cadeirantes precisam
desfrutar de todas as mesmas
oportunidades que todos os outros e que a
maneira como as tratamos não pode ser
diferente da maneira como tratamos
aqueles sem deficiência.

Ainda assim, as deficiências estão aqui e
há alguns obstáculos objetivos, concretos,
até mesmo físicos que os dcadeirantes (e
aqueles que têm um relacionamento
afetivo e sexual) precisam superar
diariamente. 

Temos que trabalhar juntos para superar
esses desafios, e aqui estão algumas dicas
de como conseguir isso.

A deficiência
não define
quem elas são
Em primeiro lugar, enquanto os
cadeirantes não querem que sua
deficiência define quem são, os aspectos
práticos da deficiência continuarão
aparecendo e não devem ser ignorados. 

Por exemplo, não importa o quão
independentes sejam, as pessoas com
deficiência podem precisar de alguma
assistência dependendo da natureza e da
extensão de sua incapacidade. 

Se você é uma pessoa com deficiência ou
quer ter um relacionamento com uma
pessoa com deficiência, você precisa ter
isso em mente.

É bom se você quiser fazer uma pessoa
com deficiência se sentir forte e
independente, basta lembrar de oferecer
para ajudá-la a sair do carro, por exemplo,
ou se oferecer para empurrar sua cadeira
para eles se eles parecerem cansados,
coisas assim.



Também é importante permitir que o
cadeirante possa definir o ritmo. Não seja
insistente e não tente apressar as coisas. 

Se você está em uma caminhada, por
exemplo, respeite o ritmo e o ritmo do seu
parceiro e não tente empurrar a cadeira se
você sentir que eles são muito lentos. Isso
seria incrivelmente ofensivo. 

Permitir que sua deficiecia defina o ritmo
quando se trata de sexo é ainda mais
importante, já que este é um assunto
muito sensível para eles.

Saiba respeitar
o ritmo

Não fale
apenas sobre
isso 
Se você é cadeirante, tente não falar
apenas e exclusivamente sobre sua
deficiência. 

Vai fazer a outra pessoa se sentir
obcecada por isso e não ter nada para falar
além disso. 

Mais importante, se você está em um
relacionamento com uma pessoa com
deficiência, deixe-a decidir quando, como
e se ela quer falar sobre sua deficiência. 

Não seja intrometido, não se intrometa e
deixe-os começar essa conversa um pouco
sensível.

https://www.disableddatingexpert.com/what-you-need-to-know-about-disability-and-sex/


A sociedade tem muitos mitos.

E os que cercam a deficiência e a
sexualidade são frustrantes, ofensivos e
incorretos. 

Alguns desses mitos incluem que uma
pessoa com deficiência não precisa de
sexo ou não pode ter "sexo de verdade". 

Algumas outras noções equivocadas
incluem que uma pessoa com deficiência
tem necessidades mais importantes do
que o sexo, ou não deve ter filhos.

Além disso, muitas pessoas capazes
tendem a considerar o sexo para pessoas
com deficiência como um assunto tabu e
raramente discutem isso abertamente. 

A sociedade tende a ter uma imagem
idealizada de "sexualmente atraente" e
qualquer pessoa – com deficiência ou não
– que não atenda ao padrão pode se sentir
diminuída ou descartada.

Informações sobre deficiência e sexo
tendem a se concentrar apenas na função
ou fertilidade, e não em sentimentos e
emoções perfeitamente naturais, como
atração, desejo e amor. 

Se você está prestes a ter um
relacionamento com um cadeirante, tudo o
que você precisa fazer é ser carinhoso,
compreensivo, paciente e de mente
aberta. 

Se você mesmo é cadeirante, você precisa
se lembrar de não empurrar o assunto da
deficiência muito difícil. 

Afinal, você é uma pessoa como qualquer
outra pessoa e não deve deixar sua
deficiência definir quem você é. Mas não
finja que sua deficiência também não está
lá. 

É e tem um enorme impacto na sua vida. 

Seu parceiro precisa entender isso. Se
você sente que eles não podem lidar com
isso, não perca seu precioso tempo com
eles. 

Lembre-se que uma pessoa carinhosa,
amorosa e compreensiva está esperando
por você logo ali na esquina.

A questão
é: 

Mitos sociais e
discriminação
sobre deficiência
e sexualidade



Ser visto como um ser não sexual pode ser
devastador.

Se mitos e desinformação estão afetando
sua vida, você pode se sentir tentado a
evitar sexo ou limitar suas oportunidades de
fazer sexo (como evitar conhecer um
parceiro). 

Quando a falta de privacidade também está
envolvida, você pode achar o sexo
particularmente desafiador.

Mito Comum
sobre sexo 
Pessoas com deficiência – especialmente se
precisam de uma cadeira de rodas – não
podem sentir nada "lá embaixo" e não
podem ter uma vida sexual.

Realidade:
Existem muitos tipos de deficiências e
razões para o uso de cadeiras de rodas.

 Algumas deficiências causam alguns
problemas sexuais; algumas podem causar
interrupção total da função sexual.

No entanto, você pode ficar surpreso ao
descobrir quantas pessoas realmente
acreditam nesse mito. 

Mesmo os pais de jovens com deficiência às
vezes ficam confusos sobre como a
deficiência afeta ou não a função sexual.



A função sexual é em grande parte o
resultado de um intercâmbio de sinais entre
nervos sensoriais, nervos autônomos
(involuntários), músculos involuntários
(incluindo aqueles que alinham os vasos
sanguíneos e os fazem dilatar ou constrição),
e o cérebro . 

As pessoas usam seus nervos e músculos
voluntários enquanto fazem amor para
melhorar sua experiência e expressar afeto,
mas essas partes do corpo não estão no
mainstream da sensação sexual ou resposta.

Para ser estritamente preciso, há algumas
exceções aqui. 

Existem músculos voluntários na área
pélvica em ambos os sexos (ao redor da
vagina e na base do pênis) que contraem
durante o orgasmo. 

Eles contraem de forma involuntária, sob o
controle do sistema nervoso autônomo, mas
através de sinais dos nervos voluntários que
normalmente os controlam.

Se esses músculos são enfraquecidos por
doenças musculares ou distúrbios dos
nervos que os controlam, a força do
orgasmo e da ejaculação pode ser diminuída. 

Esse tipo de fraqueza muscular varia em
diferentes distúrbios e até mesmo em
pessoas com o mesmo transtorno.

Assim, embora haja algumas exceções, na
maioria das condições neuromusculares, na
maioria das vezes, a função sexual não é
prejudicada.



O termo "deficiência" refere-se a qualquer
condição que impeça a conclusão de tarefas
diárias usando métodos tradicionais. 

Existem muitos tipos de deficiência e níveis
de habilidade. 

Com qualquer tipo de deficiência, relações
sexuais e prazer são possíveis. 

No entanto, a deficiência deve ser levada
em consideração quando duas pessoas
consideram ser sexualmente ativo e a
mecânica de tudo isso. 

Certas posições podem não ser possíveis,
então a criatividade e a flexibilidade são
essenciais. 

Abrir a comunicação é fundamental em
qualquer relacionamento que envolva um
deficiente físico parceiro. 

Alguns tópicos incluem: planejamento para
atividade sexual, gostos e desgostos,
fantasias sexuais e formas de aumentar a
excitação. 

Raiva, medo, frustração e uma sensação de
perda (se houve perda de sensação)
também deve ser discutida. 

Problemas
comuns com
deficiência física
e sexualidade

Deficiências físicas muitas vezes resultam
em função sexual alterada, o que pode
afetar negativamente a auto-imagem e a
auto-estima. 

Certas coisas podem entrar em questões,
como mobilidade, no caso se você usa
cadeira de rodas. 

Pode ser que algumas posições sexuais que
podem não ser possíveis. Falta de força
muscular pode limitar uma pessoa de
maneiras semelhantes. 



Satisfazendo seu
parceiro
Quanto mais consciente você estiver de sua
sexualidade, melhor você será capaz de
satisfazer seu parceiro. 

Você pode descobrir que há outras partes
da sexualidade que você e seu parceiro
gostam mais.

O ato físico do sexo pode não ser tão
importante quanto outros aspectos da
sexualidade.

Embora algumas pessoas não tenham
problemas em ter "conversas sobre sexo",
nem todos fica à vontade para falar sobre
sexo ou sexualidade, mesmo com o parceiro
íntimo. 

No entanto, a comunicação é a chave para
navegar pelas questões e desafios que
podem surgir em torno da saúde sexual e do
bem-estar.

Comunicar sobre
sexualidade não é
um caso isolado
É um processo dinâmico contínuo. 

Quer você tenha acabado de conhecer
alguém ou esteja em um relacionamento há
décadas, comunicação clara e honesta sobre
necessidades, desejos, esperanças e medos
é essencial. 



Isso pode estabelecer as bases para uma
solidariedade mútua exploração da
intimidade sexual. 

Você e seu parceiro podem decidir como,
quando e sobre o que falar, e faça-o no
ritmo que for adequado para você.

A importância
das emoções
Comunique-se – discutir abertamente seus
sentimentos e preocupações é a melhor
maneira de resolver problemas juntos.

Declarar suas necessidades claramente, não
só em torno da intimidade e sexo...

Mas da vida cotidiana também!

Leia – aprender tudo o que puder sobre
sexo em relação à sua condição ou
deficiência.

Ter muito conhecimento pode ajudá-lo a se
sentir mais confortável para falar com seu
parceiro e com seu médico caso tenha
dúvidas.

Procure ajuda – se os problemas parecerem
maiores do que você e seu parceiro podem
se dar bem, considere buscar ajuda
profissional e capacitada.

Às vezes ajuda ter uma perspectiva externa.

Fique de olho um no outro – cuidado com
sinais de saúde ruim ou outros problemas,
por exemplo, depressão.

É natural sentir-se triste, mas a depressão é
mais do que tristeza e precisa ser tratada.

Se seu parceiro também é seu cuidador,
lembre-se, os cuidadores precisam de apoio
e descanso

Reconheça seu novo normal – se você
adquiriu sua deficiência, de um acidente ou
doença crônica. 

Por exemplo, tente aceitar que seu
relacionamento pode ser mudado para
sempre por sua deficiência, e veja se você
pode chegar a um novo 'normal' para
ambos.

Veja amigos – ficar socialmente conectado
pode ajudá-lo a se sentir mais positivo sobre
a vida.

Aborde o estresse – questões monetárias,
novas divisões de responsabilidades
trabalhistas e familiares podem causar
muito estresse.

Tente resolver essas questões para que elas
não afetem sua vida, incluindo seu desejo
de ser fisicamente íntimo.

Considere a bondade – fazer algo bom para
seu parceiro todos os dias pode ajudar a
construir intimidade e sentimentos
amorosos.



Ser cadeirante não muda sua sexualidade e
seu desejo de expressá-la ou as emoções
que podem acompanhar. 

De fato, a Organização Mundial da Saúde
diz que a sexualidade é uma necessidade
básica e aspecto do ser humano que não
pode ser separado de outros aspectos da
vida.

Se ser cadeirante prejudica sua capacidade
física de se envolver em uma vida sexual
regular, ou faz você não ter confiança, você
pode se sentir preocupado em fazer sexo.

Muitas pessoas – cadeirantes ou não – têm
ansiedade sobre sexo e desempenho sexual,
e esses sentimentos são completamente
naturais.

Não só o sexo é importante para o
desenvolvimento de relacionamentos
fortes, mas também pode ter efeitos
positivos sobre a saúde geral.

A educação e a exposição à ideia de pessoas
de diferentes condições de fazer sexo
podem ajudar a lidar com tais equívocos.

Como muitas pessoas tiveram pouca ou
nenhuma exposição a isso, elas têm uma
compreensão estreita do tema. 

Equívocos em
torno do sexo e
dos cadeirantes



É preciso energia para participar e desfrutar
do sexo. Fatores que podem limitar sua
capacidade de ser sexual incluem:

Dor – especialmente dor crônica, certamente
pode fazer com que você queira fazer menos
sexo.

Mas se você pode encontrar prazer sexual de
maneiras que minimizem o desconforto, você
pode achar que isso ajuda a aliviar a dor (por
um tempo).

Fadiga – o sexo pode parecer apenas mais
um fardo quando você está cansado.

Se há momentos no seu dia em que seus
níveis de energia são melhores do que os
outros, considere se envolver em sexo então.

Ou ir devagar e fácil: sexo não precisa ser
uma maratona.

Estado mental – se você não está se sentindo
positivo, ou está sofrendo de ansiedade ou
depressão, é improvável que você se sinta
como sexo.

Converse com seu médico ou um Especialista
sobre seus sentimentos, e procure ajuda para
sua depressão.

Planeje ser sexual quando os
medicamentos para sintomas que
interferem na atividade sexual (como
dor ou espasmo) forem mais eficazes.

Tente realizar atividade sexual durante
as horas do dia ou da noite quando se
sentir bem descansado.

Dê tempo suficiente, não tenha pressa.
Relaxar é muito importante.

Embora possa ser difícil, tente deixar
de lado a expectativa de
espontaneidade e saborear o
planejamento da atividade sexual.

Medicação – a medicação pode afetar seu
interesse sexual, pensamentos e humores. 

Converse com seu profissional de saúde
sobre suas preocupações.

Rotinas - às vezes, a hora do dia e outras
atividades planejadas podem facilitar ou
dificultar a expressão sexual. Abaixo estão
algumas sugestões:

Questões práticas:
prazer e educação sexual

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/anxiety-treatment-options
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/depression


Você ainda pode ter piloereção (ereção de
cabelo), excitação do mamilo, etc. acima do
nível da lesão.

Sexo envolve mais do que o pênis ou
vagina.

Mesmo quando a paralisia resulta em
perda de sensibilidade e / ou diminuição da
função nos órgãos sexuais, as sensações
acima do nível da lesão não são afetadas.

Isso apresenta uma oportunidade para
explorar anteriormente zonas erógenas
não reconhecidas ou subestimadas que
podem conduzir à excitação sexual,
principalmente no tronco, pescoço e
cabeça.
A exploração sexual pode levar ao
desenvolvimento de novas áreas para a
excitação sexual.

Especialmente áreas do corpo que
apresentam cócegas, debaixo do braço,
dentro do cotovelo e outros lugares que
você encontrará que são exclusivos para
você.

Em homens e mulheres, a excitação
psicogênica, que resulta da sexualidade
pensamentos ou ouvir ou ver algo
sexualmente estimulante é normalmente
perdido após lesão medular completa
acima da coluna lombossacra.

É importante lembrar que "excitação" e
"excitação genital" são duas coisas
diferentes.

Todo mundo pode se sentir sexualmente
excitado, mesmo se o pênis ou a vagina
não está respondendo à excitação.

Um homem pode ser excitado sem exibir
uma ereção; uma mulher pode ficar
excitada mesmo se a lubrificação vaginal
não ocorrer.

Como o sexo
muda após
uma lesão 



Estudos de laboratório com mulheres
mostram que o orgasmo é em grande parte
uma resposta mediada pelo cérebro, e que
para algumas mulheres, focar e usar a
imaginação pode trazer fortes respostas
orgásticas.

Com uma lesão completa na medula
espinhal, a definição tradicional de um
orgasmo torna-se impossível.

Porque depende do cérebro em cima se
comunicar com os nervos lá embaixo.

Mas orgasmo para tetraplégicos, e até
mulheres tetraplégicas, é possível.

A resposta dos genitais quanto à ereção e
ejaculação e lubrificação e inchaço
clitoriano têm correlação direta com o
nível de lesão.

Orgasmo não.

Um orgasmo, porém, pode não ser o que
você pensa como um orgasmo tradicional.

É aí que ser de mente aberta é a chave.

Um orgasmo, porém, pode não ser o que
você pensa como um orgasmo tradicional.

É aí que ser de mente aberta é a chave.

Nossas mentes são tão poderosas, então
processos cognitivos e atitudes e crenças
podem realmente bloquear uma resposta
sexual prazerosa.

Pelo contrário, estar aberto a novas
experiências sexuais e encontrar prazer de
diferentes maneiras pode ajudar alguém a
ter — e desfrutar — do sexo pós-lesão.

Uma vida sexual
satisfatória 
não é só sobre 
a mecânica 



Para se sentir confortável em um
relacionamento íntimo, você deve estar
confortável com
você primeiro.

Concentre-se no seu positivo atributos e
participe de atividades que o façam sentir-
se bem. 

Conheça seu corpo por meio da
autoexploração, o que o ajudará a
compreender como diferentes sensações
físicas contribuem para a excitação.

Uma pesquisa que investiga como a
imagem corporal afeta o funcionamento
sexual demonstra que as preocupações
com a imagem corporal influenciam os
pensamentos sexuais, atitudes e
comportamentos.

A imagem corporal positiva se correlaciona
com a autoestima elevada e o
funcionamento sexual em geral.

Os mesmos princípios se aplicam
independentemente da orientação sexual
ou identidade de gênero.

Muitas pessoas lutam com problemas de
imagem corporal e ser cadeirante pode
agravar esses problemas.

Ame seu
corpo

Aprenda a
valorizar seu
corpo e cultivar
a aceitação



A paralisia pode afetar a resposta de um
indivíduo à excitação genital, que para as
mulheres significa menos lubrificação
vaginal e para os homens significa
dificuldades com alcançar e manter uma
ereção e com a ejaculação.

A psicogênica ou a estimulação mental da
resposta sexual ainda está presente.

Algumas pessoas acreditam que a resposta
sexual genital é sexo; no entanto, o mental
parte da resposta sexual é muito maior.

A mente tem que ser estimulada e
responder antes que ocorra o aspecto
mecânico da resposta genital.

Orgasmo, definido como uma liberação
prazerosa da tensão sexual associada
com contrações involuntárias.

E, muitas vezes, com ejaculação de fluidos,
é um evento neurológico distinto que é
controlado na sua medula espinhal.

Se as mensagens do cérebro são incapazes
de alcançar esta medula espinhal, a
resposta segmentar, peniana ou vaginal
pode ser indescritível.

Na prática, ambos homens e mulheres
cadeirantes podem ter dificuldade em
alcançar orgasmo genital e podem exigir
períodos mais longos de estimulação
sexual.

No entanto, o orgasmo psicogênico é
possível.

O estado psicológico de euforia associado ao
orgasmo é um fenômeno baseado no
cérebro.

O orgasmo ainda pode ser alcançado por
homens e mulheres que são cadeirantes; no
entanto, a sensação pode ser alterada. 

Excitação,
Orgasmo e
Ejaculação



Um dano a esses nervos pode afetar a forma
como as mensagens são retransmitidas.

O cérebro humano também pode gerar
pensamentos sexuais independentes de
sensoriais, percepção que pode levar à
excitação física por meio de imagens
mentais.

O grau de reflexos sexuais que uma pessoa
retém após uma lesão na medula espinhal
varia significativamente entre os indivíduos e
depende do nível e da gravidade da lesão. 

Para entender o porquê, é útil saber como a
excitação atua no sistema nervoso.

A excitação sexual é alcançada por meio de
um ou ambos os caminhos: um caminho
psicogênico (mental) conduzido por
pensamentos ou visualizações e um caminho
reflexo gênico induzido por reflexos de
resposta ao toque no pênis ou vagina.

Cada caminho depende de áreas da medula
espinhal.

A excitação psicogênica ocorre quando
aferente sinais nervosos gerados por
pensamentos sexuais viajam do cérebro para
baixo da medula espinhal ao segmento
espinhal.

A partir daí, os nervos ramificam para
transmitir mensagens para a área genital que
induz a excitação - ereção peniana nos
homens e lubrificação vaginal nas mulheres.

Reflexogênico a excitação surge quando os
sinais nervosos eferentes respondem às
sensações nos órgãos genitais externos e
nádegas são enviadas para o correspondente
seção da medula espinhal sacral,
desencadeando os sinais físicos de excitação
genital.

O cérebro é o maior órgão sexual.

O cérebro recebe sinais sensoriais do
corpo e envia mensagens para o pênis ou
vagina por meio de nervos que viajam ao
longo da medula espinhal.

Sexo e cérebro



Não existem regras rígidas e rápidas para o
que parece melhor para qualquer pessoa. 

Crenças culturais, religiosas e geracionais e
condicionamento podem impactar
profundamente nossas atitudes sobre
sexualidade e o que é apropriado.

Cabe a cada um de nós descobrir o que
funciona para a sua situação particular com
o seu parceiro.

Se a proximidade sexual é importante para
você, vale a pena o esforço.

O prazer sexual
é individual

Prazer sexual
pós-lesão
A satisfação sexual não se limita apenas ao
orgasmo.

Laços emocionais, intimidade e satisfação
em nosso relacionamento interpessoal
podem ser componentes importantes da
satisfação sexual.

Intimidade é expressa em uma miríade de
maneiras que vão além do toque sexual.

Essas facetas da sexualidade podem
permanecer intactas após uma lesão na
medula espinhal.

Dificuldades em alcançar a excitação
genital e / ou orgasmo não equivalem a um
perda da sexualidade, perda do desejo ou
perda da capacidade de dar ou receber
sexo prazer. 

Embora a lesão da medula espinhal possa
fazer com que certas áreas do corpo sejam
menos responsivas à sensação, outras
áreas podem ser ainda mais sensíveis,
abrindo oportunidades para descobrir e
explorar novas zonas erógenas.



Para mulheres cadeirantes, há uma
diminuição da lubrificação e dificuldade em
alcançar o orgasmo físico são os
obstáculos fisiológicos mais comuns para
uma maior satisfação sexual.

Comparado aos homens, há menos opções
médicas para ajudar mulheres com
capacidade reduzida para excitação sexual. 

Em suma, não existe uma "pílula mágica"
para lidar com os problemas sexuais das
mulheres.

As recomendações se concentram na auto
exploração e experimentação por meio da
masturbação e das preliminares do
parceiro, com ou sem auxiliares sexuais,
como massageadores e estimuladores

Dificuldades
sexuais afetam
os homens e
mulheres
diferentemente

Nas mulheres:

Estimulação clitoriana direta por contato
manual ou oral, ou com um massageador
ou dispositivo de sucção, pode induzir
lubrificação em algumas mulheres.

Lubrificantes à base de água podem ser
usados para facilitar a relação sexual
quando falta lubrificação natural.

Lubrificantes à base de óleo, como
vaselina, não são recomendados pois
aumentam o risco de infecção e são
difíceis de remover.

Nos homens:
Homens com lesão na medula espinhal
podem ter dificuldade em alcançar ou
manter uma ereção ou ejaculação e
orgasmo.

Dependendo do nível de lesão e se está
completa ou não, ereções naturais ainda
podem ocorrer por vias psicogênicas ou
reflexo gênicas.

As ereções reflexivas podem não ser
sustentadas por tempo suficiente para a
relação sexual, e os homens com lesões
sacrais que dependem da excitação
psicogênica podem experimentar
ejaculação precoce e perda de ereção
devido à ativação simultânea das vias
nervosas simpáticas.



Para muitas pessoas, uma "zona de
transição" de pele adjacente à área que
retém os níveis de sensação pré-lesão
pode ter alterado a sensação de que é
percebido pelo cérebro como erótico.

Explorar esta zona e focalizar a
estimulação pode ser estimulante para
ambos os parceiros.

Também é importante reconhecer que
mesmo nas áreas diretamente afetadas
pela lesão, sensual o toque pode, com o
tempo e prática, determinar a técnica ideal
e a pressão, provocando sensações de
prazer.

A intimidade emocional não depende da
relação sexual ou depende de sensação ou
excitação genital.

A exploração sensual pode exigir
intimidade a novos níveis que podem ser
profundamente satisfatórios. 

“Zona de transição”

Excitação mental via pensamentos,
passado memórias, fantasias, áudios, ou
visual estimulação pode aumentar o bem-
estar e a satisfação sexual.

Explore como todos seus sentidos - visão,
olfato, paladar, audição e tato - podem ser
incorporados às interações sexuais.

Faça amizade com brinquedos sexuais: seja
aberto para experimentar ajudas sexuais,
como massageadores e estimuladores em
conjunto com lubrificantes à base de água.

Experimente outra parte do corpo com
combinações como boca, axila, parte
interna do cotovelo.

Pense além da
relação sexual
Experimente “fazer amor” com seu
parceiro sem penetração.

Explorem o corpo um do outro de maneira
divertida, com reverência e respeito
amorosos.

Divirta-se descobrindo novas maneiras de
aumentar a intimidade e o prazer.

Use sua imaginação! 



Problemas de mobilidade e posicionamento
podem apresentar desafios logísticos
durante o sexo.

Encontrar posições que funcionem para
você e seu parceiro pode levar tempo
e experimentação.

Não existem regras para o posicionamento!

Os conceitos-chave são conforto, equilíbrio e
segurança.

Mas, saiba que só porque alguém tem
mobilidade limitada não significa que não
possa fazer um bom sexo.

Aqui estão sete posições sexuais para você
tentar:

O parceiro com mobilidade limitada deita-
se na cama com a bunda na borda.

O outro parceiro fica entre as pernas, de
frente para a cama.

O parceiro em pé levanta as pernas do
parceiro para que seus tornozelos estejam
descansando sobre seus ombros.

Posições para
cadeirantes

1. Missionário
modificado:
Esta posição deixa as mãos do parceiro
inferior livres para explorar as zonas
erógenas do parceiro em pé.

Instruções:

Alternativamente, o parceiro com
mobilidade limitada pode descansar as
pernas em uma cadeira atrás do parceiro
em pé.

2. Cara a cara:
Esta posição permite intimidade presencial.

Instruções:
O parceiro com mobilidade limitada senta-
se em uma cadeira, uma cadeira de rodas
com os apoios de braço removidos ou na
beira da cama.

Seu parceiro monta neles e envolve seus
braços ao redor deles.

O parceiro em cima apoia os pés na beira
da cama para empurrar.

O parceiro na cama pode ajudar agarrando
as nádegas do parceiro e levantando e
saltando.



3. Sessão íntima:
Essa posição dá controle ao parceiro
superior se o outro tiver mobilidade
limitada.

Instruções:
O parceiro com dificuldade de locomoção
senta-se na cama com as pernas
estendidas.

Colocar travesseiros atrás das costas ou
encostar na cabeceira pode tornar essa
posição mais confortável.

O outro parceiro monta em sua cintura,
coloca os pés na cama e, em seguida,
dobra os joelhos para se abaixar.

4. Deitado de lado:
Esta posição permite que ambos os
parceiros tenham as mãos livres para
estimular outras áreas. 

Instruções:
Ambos os parceiros deitam de lado
voltados para a mesma direção.

Alternativamente, um parceiro pode
envolver sua perna de cima sobre a coxa
do outro parceiro para ajudar a apoiar um
ao outro na posição.



O parceiro com mobilidade limitada move
sua cadeira de rodas até a beira da cama
ou se senta em uma cadeira.

O outro parceiro abaixa-se em cima do
parceiro inferior de modo que suas costas
fiquem voltadas para a barriga do outro
parceiro.

5. Posição estilo
cachorrinho
modificada # 1:
Esta posição é útil se estiver usando uma
cadeira de rodas.

Instruções:

6. Posição
modificada estilo
cachorrinho #2:
Esta posição permite uma conexão física
cabeça-aos-de-ponta.

Instruções:
Organize alguns travesseiros no chão ou
na cama para apoiar o parceiro com
mobilidade limitada.

O outro parceiro está em cima, com o
peito contra a parte de trás do parceiro
inferior.

7. Lateral 69:
Esta posição deixa ambas as pessoas livres
para estimular um ao outro com os dedos,
língua ou brinquedos sexuais.



Um parceiro deita de lado na posição de
conchinha.

O outro parceiro deita-se de frente para
eles com a cabeça na extremidade oposta.

Instruções:

Brinquedos sexuais,
preliminares e
dispositivos

Se você tem problemas com alguns dos
aspectos físicos do sexo, lembre-se que
você pode usar seus outros sentidos para
desfrutar da experiência, especialmente
durante as preliminares.

Som, visão, cheiro, toque e gosto podem
aumentar a experiência sexual
transformando um bom sexo em um ótimo
sexo.

Todas essas posições sexuais para
deficientes se concentram no sexo
penetrante, mas há muitas outras maneiras
de tirar proveito de tudo o que nossos
corpos têm a oferecer.

Afinal, como falamos, o sexo é mais do que
apenas o ato de penetração.

Pois pode haver uma intensa conexão
emocional e física entre parceiros.

Preliminares são
uma das maneiras
mais fáceis de
apimentar as coisas 
Lembre-se, todos os seus sentidos podem
participar.

Óleo de massagem sensual, velas
aromáticas, cubos de gelo, e todo tipo de
outras coisas podem ajudar a apimentar
sua vida sexual.

Tire um tempo para apreciar o corpo um
do outro tocando, beijando, acariciando e
massageando — então veja como as coisas
esquentam.

Ir devagar pode ser um benefício
considerável durante as preliminares, e
limitações físicas geralmente não são um
fator.

Além das preliminares, o sexo oral é
sempre uma alternativa fantástica ao sexo
penetrante. 

Citamos a posição clássica "69", mas sexo
oral pode acontecer em qualquer lugar.



Homens e mulheres cadeirantes podem ser
pais se quiserem ser, independentemente
do nível.

As mesmas regras se aplicam às decisões
dos pais depois de uma lesão que se aplica
a todas as pessoas pensando em começar
uma família.

Paternidade com deficiência pode ser
gratificante e desafiador.

É importante entender os desafios, bem
como as recompensas.

Buscar informação, falar com outras
pessoas que têm feito isso, e procurar
pessoas confiáveis e profissionais
qualificados para tirar suas dúvidas.

Pessoas em cadeiras de rodas podem fazer
sexo oral aos seus parceiros, fazendo-os
deitar na beira da cama, mesa de cozinha,
sofá, banheira ou onde quer que o humor
atinja.

A paralisia afeta a saúde reprodutiva de
várias maneiras e pode ser útil saber o que
esperar.

Embora uma exploração completa das
questões relacionadas à fertilidade,
gravidez, parto e parentalidade estejam
além da ideia deste livro, há recursos
disponíveis em outros locais para abordar
essas questões em profundidade.

É importante notar que a gravidez é
sempre uma possibilidade para mulheres
que vivem com paralisia.

Saúde reprodutiva

Decisões de
parentalidade



A fertilidade dos homens pode ser afetada
por uma incapacidade de ejacular ou pela
motilidade reduzida (movimento mais
lento) do esperma, o que torna mais difícil
para eles fertilizar o óvulo da mulher.

Uma série de opções estão disponíveis
para superar esses desafios, incluindo
procedimentos de inseminação em casa e
fertilização medicamente assistida, como
inseminação intrauterina, fertilização in
vitro e eletroejaculação.

A ejaculação retrógrada às vezes está
associada à paralisia.

A ejaculação normal ocorre em parte
porque o colo da bexiga se fecha,
permitindo que o sêmen flua para fora da
uretra.

Se o colo da bexiga permanecer aberto, o
sêmen pode viajar retrógrado, de volta
para a bexiga em vez de para fora do pênis.

A ejaculação retrógrada reduz o potencial
de fertilidade do homem, porque menos
esperma são expelidos.

Se você acha que isso pode estar
acontecendo com você, pergunte ao seu
médico sobre os medicamentos que
podem resolver o problema.

Fertilidade
masculina
após paralisia



1. Você precisa ter a confiança para
explorar verbalmente e aprender sobre os
desejos, preferências e necessidades físicas
uns dos outros.

Uma pessoa, por exemplo, pode ter mais
sentimento na parte superior do corpo
(mamilos, boca etc) e outra pode ter pernas
muito sensíveis, mas não tem sentimento
em seus genitais.

Você pode descobrir isso sozinho, mas
provavelmente não – ele precisa ser
falado.

2. Se você não tem nenhuma ou limitada
sensibilidade abaixo do pescoço, isso não
significa que você não pode desfrutar do
prazer sexual.

Há zonas erógenas nas orelhas e na nuca,
então uma massagem na cabeça é uma
ótima maneira de se sentir estimulado. 

3. Você já considerou sexo ou preliminares
em sua cadeira?

Que tal ter seu parceiro deitado na cama
enquanto você fica na sua cadeira os
satisfaça? 

Explore isso com seu parceiro – pode
torná-lo ainda mais divertido.

4. Se, no entanto, o sexo em sua cadeira
acaba sendo um pouco estranho, não se
preocupe.

Sexo não precisa ser sério e raramente é
perfeito para ninguém, seja você um
cadeirante ou não.

Lembre-se: 5. Não há como contornar isso, você
provavelmente vai precisar planejar sexo
mais se você está em uma cadeira de
rodas.

Mas por que não fazer disso um jogo?

Talvez planeje esperar seu parceiro na
cama nu depois que seu pai te prepara?

Ou que tal pedir que te ajudassem a se
preparar para o sexo uma noite, em vez de
tentar fazer tudo sozinho?

6. Se não for fácil para você entrar e sair da
cama, certifique-se de fazer o que for
preciso antes de se acomodar, como ir ao
banheiro ou escovar os dentes.

Planeje a tempo de fazer isso e quem irá
ajudá-lo.

7. Se você precisa de posicionamento na
cama, fale sobre como seria melhor fazer
isso. 

Seu parceiro vai ajudá-lo, ou seria melhor
levá-lo para a cama para que você esteja
pronto para o seu parceiro?

Fale sobre o que melhor atenderia às suas
necessidades.

8. Além disso, planeje o que acontecerá
depois do sexo.

Por exemplo, você vai precisar ir ao
banheiro?

Converse com seu parceiro para que ele
esteja ciente caso você precise de ajuda
para algo.



9. Se você está limitado no que você pode
fazer na cama, fale sobre maneiras de
contornar as coisas. Seu parceiro poderia
sentar em você?

Suas mãos podem ser colocadas em
posição? Os brinquedos ajudariam?

Seu parceiro pode se divertir?

Há romances eróticos ou filmes que você
possa assistir ou ler juntos?

Há muitas opções.

10. Mais uma vez, investir na relação
sexual não precisa ser frustrante, e há
muitas outras maneiras de desfrutar do
prazer sexual.



E ser um cadeirante não muda esse
fato.

A atividade sexual é consistentemente
avaliada como uma prioridade para os
indivíduos que são cadeirantes - para
homens e mulheres.

O sexo não necassariamante precisa
terminar com uma lesão na medula
espinhal.

Mas será diferente.

Sendo equipado com informações
claras e precisas, sabendo o que
esperar...

E tomar medidas para explorar
aspectos novos para você de sexo e
sexualidade sem julgamento ou
ansiedade indevida irá ajudá-lo a
navegar com sucesso a jornada da
sexualidade com uma deficiência
física e sustentar seu bem-estar
sexual e reprodutivo.

Quando procurar
um Especialista da
Saúde e Bem-estar
do Casal?

Um Especialista da Saúde e Bem-estar
do Casal pode ajudar você e seu
parceiro a descobrir um
relacionamento sexual mais profundo.

A qualidade das relações interpessoais
com o parceiro pode afetar
profundamente a habilidade de ser
sexualmente íntimo.

Um Especialista pode ajudar a ter
mais clareza sobre questões que
podem impedir uma vida sexual mais
satisfatória para vocês dois e um
relacionamento mais feliz. 

A sexualidade é um
aspecto importante
da satisfação com a
vida e do bem-estar



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

LEMBRE-SE DE CONSULTAR
UM ESPECIALISTA DA SAÚDE E
BEM ESTAR DO CASAL É
PRIMORDIAL TANTO PARA
DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO
AFETANDO O SEU
RELACIONAMENTO,  QUANTO
NA RESOLUÇÃO DOS MESMOS,
E O NOSSO MAIOR OBJETIVO É
FAZER VOCÊ SE SENTIR MUITO
FELIZ .
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de casais. Acreditamos que todos os casais
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todos os dias. 
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