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_
Superação!
Em 23 de abril de 2013 tudo mudou na vida da família do criador de 

cavalos crioulos, Ronei de Medeiros, da Cabanha Nevada. Há pouco 

mais de 7 anos, a sua filha mais nova, com apenas 14 anos na época, 

sofreu uma parada cardiorrespiratória devido a complicações 

causadas por bronquite.

Stephanie Nunes de Medeiros ficou entre a vida e a morte. A parada 

cardiorrespiratória causou traumas e lesões impactantes no cérebro, 

deixando 98% do mesmo completamente lesionado. Graças a ajuda de 

um vizinho e dos socorristas, Stephanie continuou viva. Ao todo foram 

mais de 40 minutos sem oxigenação no cérebro. Chegando viva ao 

hospital, a garota de apenas 14 anos já era um verdadeiro milagre.

Por 14 dias foi diagnosticada que não sobreviveria as próximas 6h. A 

cada ciclo de boletim médico, a esperança era renovada e Stephanie 

seguia firmemente lutando por viver. Foram ao todo 60 dias na UTI 

do Hospital Municipal Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí, Santa 

Catarina, onde sobreviveu a mais de 50 tentativas de parada 

cardíaca em um só dia.



Com uma piora gradativa ao longo das semanas, Stephanie teve o 

protocolo de morte cerebral decretado em três etapas. Prestes a 

desligar os aparelhos pois não havia mais sinal de vida, mais um 

milagre aconteceu. 

Um pequeno suspiro ouvido por um dos enfermeiros de plantão da 

UTI do Hospital Pequeno Anjo foi o suficiente para que o protocolo 

de morte cerebral fosse cancelado. Mais exames foram feitos e 

apenas um filete de sangue corria pelo cérebro de Stephanie, 

comprovando que a vida seria o destino desta guerreira.

Durante esses 60 dias na UTI, a garota camboriuense foi vencendo 

uma etapa de cada vez. Sua vida havia sido condenada. Ela venceu. 

Sua respiração havia sido prejudicada. Ventilação mecânica e 

traqueostomia não foram suficientes e Stephanie superou isso tudo.

Após 90 dias internadas no hospital e milhares de histórias e 

testemunhos incríveis, Stephanie estaria voltando para casa. De uma 

forma diferente, acamada, ainda sem se comunicar, sem se 

locomover ou mexer alguns membros. Porém, repleta de esperança 

que um milagre de Deus foi ao seu encontro. 



Além de utilizar sonda de gastro para se 

alimentar, Stephanie possui no cérebro 

uma válvula que drena um líquido que foi 

o causador da sua forte lesão cerebral.

O processo de reabilitação e recuperação 

da saúde física da Stephanie continua.

Com 3 cirurgias na cabeça, 2 na região 
da traqueostomia e mais 2 na região 
da gastrectomia, Stephanie tem se 
mostrado uma guerreira e tanto.

_
Reabilitação

_
Recuperação
• Sessões de Fisioterapia para voltar o mais rápido possível com os        
   movimentos do corpo
• Sessões de Fisioterapia para melhorar a respiração pulmonar
• Sessões de Fonoaudiologia para voltar a se alimentar pela boca
• Sessões de Fonoaudiologia para recuperar a voz e a comunicação
• Tratamento odontológico para cuidar da saúde bucal
• Cuidado e acompanhamento 24h com total atenção e dedicação
• Uso de fraldas geriátricas para necessidades fisiológicas
• Uso de equipamentos de fisioterapia e fonoaudiologia para o tratamento
• Uso de medicamentos e objetos de auxilio nos tratamentos de 
   fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, higiene bucal e corporal.
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mensal com

reabilitação: 
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_
Juntos podemos
fazer a diferença!
Em 2013 e 2016, criadores da Raça Crioula se 

uniram em prol da reabilitação e recuperação da 

menina Stephanie.

Os leilões beneficentes realizados pela Trajano Silva 

e Gonçalo Silva foram de fundamental importância 

para que as sessões de fisioterapia, fonoaudiologia 

e que a melhora de Stephanie fosse gradual.

Em meio as dificuldades de 2020, a ajuda de 

criadores da raça seguem fazendo a diferença em 

doações de coberturas de cavalos para mais uma 

edição do Leilão Beneficente em prol a reabilitação 

de Stephanie Nunes de Medeiros.
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