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Lucas oLha sorrindo para o despertador ao Lado da cama e voLta a deitar-se.

É hora de começar um novo dia. Lucas esfrega os oLhos e senta-se na cama.  
mete a mão por baixo do LençoL para verificar se há aLguma coisa moLhada.

ainda não são horas  
de me Levantar!

hurra! outra noite sem  
moLhar a cama. Que bom Que  

o mÉdico me  
conseguiu ajudar.

Este material foi criado e é patrocinado pela Comissão Executiva do Dia Mundial da Enurese Noturna, formado pela 
Sociedade Internacional para a Continência Infantil (ICCS*), pela Sociedade Europeia de Urologia Pediátrica (ESPU*), 
pela Associação Pediátrica de Urologia da Ásia-Pacífico (APAPU*), pela Associação Internacional de Nefrologia 
Pediátrica (IPNA*), pela Sociedade Europeia de Nefrologia Pediátrica (ESPN*), pela Sociedade Ibero-Americana de 
Urologia Pediátrica (SIUP) e pelas Sociedades Americanas de Urologia Pediátrica, com a colaboração da Dra. Charlotte 
Van Herzeele, PhD, Departamento de Pediatria e Genética, Universidade de Gent, Bélgica e do Dr. Konstantinos 
Kamperis, PhD, Departamento de Pediatria, Universidade de Aarhus, Dinamarca. Esta iniciativa conta com o apoio da 
Ferring Pharmaceuticals.

*siglas em inglês



oLá, Lucas,
posso faLar 

contigo?

bem, embora o meu povo seja diferente dos 
humanos em muitas coisas, existem duas nas Quais 

somos iguais: faLamos o mesmo idioma
e tambÉm moLhamos a cama. ouvimos dizer Que 

tu estás meLhor e gostava de saber como o 
conseguiste, para assim poder ajudar os meus 

amigos e a mim mesmo.
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poucos minutos depois, Lucas ouve uma voz estranha sussurrando-Lhe ao ouvido.

Lucas abre os oLhos e vira a cabeça. em cima da aLmofada está uma coisa Que nunca 
tinha visto. Lucas pensa Que parece uma batata sorridente, com peQuenos braços e pernas 
e um bonÉ de beiseboL.

nossa senhora!  
És tão esQuisito!

de onde vens? como te posso 
ajudar?

chamo-me mini e venho de 
outro mundo para faLar 

contigo.

comigo? o Que tenho  
eu de especiaL?



CAPITÃ 
CAMA-SECA

A ajudar as 
crianças que 

molham a cama
Mais de mil 

sorrisos conseguidos
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de repente, com uma Luz, Lucas e mini encontram-se num sofá do QuarteL-
generaL da capitã cama-seca.  Lucas conta à capitã o probLema de enurese 
no pLaneta de mini.

ao referir o nome da capitã cama-seca, o cartaz mágico Que eLa deu ao 
Lucas há aLguns dias aparece na parede do Quarto.
Lucas coLoca a mão no cartaz e recita ...

bem, posso contar-te, mas ainda estou a 
aprender. a minha amiga especiaL,

a capitã cama-seca pode contar-te mais.    
eLa ajudou-me muito. vou chamá-La.

temos outra missão!  
o mini precisa da nossa 

atenção!

cLaro. vamos dar uma voLta 
especiaL.
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Não me comas antes 

de ires para a cama
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Não me bebas antes de ires para a cama

¡No me bebas antes de irte a la cama!

vá, agora podes beber 
uma. mas, nunca, nunca 
bebas nada antes de ires 

para a cama!

depois de um curto voo com a capitã cama-seca, chegam a um mercado cheio 
de cores. a sua primeira paragem É numa banca de frutas e vegetais, onde aLguns 
deLes têm um sinaL.

mini aprecia a sua bebida e promete Que não tomará mais nenhuma antes de ir 
para a cama.

adoraria beber uma!

na banca seguinte Que visitam, vende-se todo o tipo de bebidas.

a capitã cama-seca conta Que comer frutas com grande conteúdo de água, 
tais como meLões, meLancias e maçãs antes de ir para a cama É tão mau como 
beber água ou sumo.  taL deve-se ao fato de as frutas nos encherem de LíQuido 
o Que aumenta a probabiLidade de moLhar a cama.

oLha para estas.
porQue dizem 

isso?
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¡No me comas antes 

de irte a la cama!

bem, eu adoro 
uvas, mas É meLhor 

não as 
comer à noite
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ao dobrar a esQuina, mini começa a correr, dando saLtos de aLegria.

mini está à frente de uma Loja de eLetrónica com a montra cheia de apareLhos 
briLhantes, aLguns com ruídos estranhos e estridentes.

nesse momento, um Louro pousa sobre o ombro da capitã cama-seca e grita...

depois de outro curto voo, os três encontram-se à porta do  
consuLtório de um mÉdico.

por favor, deixa-me entrar.  
no meu pLaneta, brincamos muito 

com estes apareLhos antes de 
dormir.

e isso pode ser um dos 
vossos probLemas.

brincar com dispositivos 
como estes na hora

de se deitar impede um bom 
descanso.

estamos Quase a  
terminar. apenas nos  
faLta um sítio muito 

importante para visitar.

Doctor

CS

CS

QuaLQuer Que seja o pLaneta onde  
vivas, o teu mÉdico ajudar-te-á e 

 aconseLhar-te-á sobre como  
tratar a enurese

Não briNques comigo 
aNtes de ires para a cama

segue sempre os 
conseLhos do teu 

mÉdico
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   Lucas, obrigado 

pela tua ajuda e 
da Capitã 

Cama-seca. 
desejo-vos tudo 

de bom.Mini

Que sonho  
tão estranho
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É importante manter uma rotina. 
tentar fazer xixi pouco antes de ir 

para a cama e tambÉm 
controLar as noites em Que

moLhas e não moLhas a cama… ...e xixi antes
de dormir!

aaaaah!
então por isso É Que 

o x vem antes do 
zzzz!

e Lembra-te de 
manter a caLma, 
mini. agora sei 

Que o probLema da 
enurese noturna, 

como o nosso, tem 
soLução.

de repente, Lucas ouve a sua mãe a chamá-Lo e Levanta-se de um saLto. 
ainda está na sua cama.

Quando oLha para a sua aLmofada, encontra um 
biLhete...
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TRUQUES PARA NAO MOLHAR A 
CAMA

~

l A enurese noturna é um problema médico; conversar 
com o teu médico pode ajudar.

l Não bebas nada antes de ir para a cama, 
especialmente bebidas com gás.

l Não comas fruta com alto teor de água, como melão, 
melancia e maçã, antes de ir para a cama.

l Se houver muito barulho e luz à noite, isso pode 
impedir que durmas, por isso evita ecrãs brilhantes, 
como o do teu computador, tablet ou telemóvel, antes 
de ir para a cama.

l Molhar a cama é algo frequente e há muitas outras 
crianças que têm o mesmo problema.

l Fazer xixi antes de dormir: lembra-te sempre de tentar 
fazer xixi imediatamente antes de ir para a cama.

l Encontrarás mais informações no site web  
www.chichinacama.pt.

l Prepara a tua visita ao médico e verifica os teus 
progressos com o calendário miccional.

l Mantem a calma e lembra-te: Molhar a cama tem 
solução!
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