
Eu sou Ana Paula Farnesi. Sou responsável pela comunidade Tetralogia de 
Fallot e Cardíacos RJ, ambas do site de relacionamento ORKUT.

Nasci em 1970, com a cardiopatia denominada DOENÇA AZUL, 
todos os bebês que nasciam com esta doença tinha a cor 

da pele "azulada", atualmente chamada de cianótica e a 
doença era Tetralogia de Fallot.

Operei aos 2 anos, numa cirurgia paliativa, aos 6 anos 
retornei ao centro cirúrgico para a definitiva, porém não 

houve a correção total.
A equipe do Dr. Domingos Junqueira, pioneiro em cirurgia 

de Tetralogia de Fallot, informou aos meus pais que deveria 
voltar para a cirurgia numa última etapa antes da 

adolescência. Meus pais decidiram por não operar e esperar 
como ficaria meu desenvolvimento.
Nesta ultima cirurgia devido à transfusão de sangue fui 
contaminada com o vírus da HEPATITE C, que na época não 
era identificada.
Somente em 2002, fazendo exames pré-operatórios para a 
terceira cirurgia no INCL descobri sobre o vírus, que 
felizmente nunca se manifestou.
Operei em plena a COPA do MUNDO onde o Brasil foi 
PENTA.
Minha recuperação foi muito difícil, tive que mudar 
totalmente minha vida... para me recuperar....

Após esta ultima cirurgia, vivo tranquilamente, 
Não faço esforços, aliás, nunca fui de fazer, sempre fui limitada.

Não praticava esportes na escola na infância, mas sempre gostei de 
dançar.

Minha vida sempre foi muito tranqüila, fui uma criança praticamente 
normal, embora meus pais tenham sempre tido muito cuidado 
comigo.
Minha adolescência também foi normal... nunca usei drogas, 
nunca fumei.....bebia muito pouco, mas depois que descobri a 
hepatite C nunca mais bebi....
Fui uma jovem saudável sem vícios, pois tinha consciência que 
o uso destes poderia me prejudicar...
A partir do site de relacionamento conheci muitas pessoas com 
sérios problemas de coração... e muitos pais desesperados a 
procura de informações sobre a cardiopatia, como lidar com 
ela....enfim em busca de conforto também.
Eu sempre me ponho à disposição para trocarmos informações, e 

" f o r ç a s "  para encararmos estas dificuldades.
Eu me considero uma grande vitoriosa, e tenho muito orgulho de contar a minha feliz 
história. 


