
Meu filho Giovane nasceu, no dia 
27/07/2005, com um problema 
cardíaco congêni to  (Truncus  
Arteriosus do tipo III + PCA e 
Hipertensão Pulmonar) e com apenas 
quinze dias de vida teve que passar 
por uma cirurgia complexa para 
correção total de seu coração. A 
cirurgia foi realizada no dia 12/08/05 
no Hospital Pequeno Príncipe pelo 

Dr.Fábio Said Sallum.

Foram 6 horas e meia de cirurgia, na qual ele chegou a ter uma parada 
cardíaca.Quando foi para a UTI para se recuperar, apresentou um quadro hemorrágico 
muito intenso. Ele poderia morrer a caminho do centro cirúrgico, tamanha era a 
hemorragia. Os médicos então decidiram que novamente seria aberto, mas dentro da 
própria UTI, pois só assim ele teria uma chance de vida.

Os médicos suturaram novamente tudo o que fosse possível para conter a hemorragia, 
mas seu corpo não aceitava o seu próprio sangue devido ao tempo que ficou ligado a 
máquina extra-corpórea durante o processo cirúrgico e quanto mais eles repunham 
bolsas de sangue, mais o sangue era jogado para fora. Nesse momento uma médica me 
disse que se eu tivesse fé que eu rezasse e pedisse pelo meu filho, pois seu estado era 
gravíssimo e não poderia me dizer se passaria daquela noite. Foi um final de semana 
terrível, no qual ele teve 7 convulsões e paralisação dos rins, o que poderia levá-lo a 
óbito (pois seus órgãos mais importantes estavam comprometidos: coração, cérebro, 
rins e pulmões). Depois de dois dias de cirurgia, uma outra médica nos disse que nosso 
filho iria morrer devido ao seu quadro clínico, mas se acaso ele sobrevivesse seria uma 
criança completamente vegetativa. Naquele momento me virei a ela disse que esse 
poder não estava nas mãos dela e sim nas MÃOS DE DEUS e que se fosse para ele se 
tornar uma criança especial como ela estava falando, nós o amaríamos do mesmo 
jeito, pois ele era nosso filho. Chorei muito, rezei e pedi a intervenção ao "Médico dos 
Médicos" e ele juntamente com sua Mãe Maria me amparou em seus braços me dando 
a força e coragem necessária para enfrentar tudo. Minhas preces foram 
atendidas, pois foi nessa hora que nosso filho, mesmo 
estando sedado com várias drogas, ligado a 
aparelhos para sua sobrevivência e drenos, ele 
abriu os olhos e tivemos a certeza de que não 
estávamos sozinhos. Deus estava junto de nós e 
não nos abandonaria. E também foi nessa hora 
que, olhando para os olhos do meu filho, eu disse 
a ele que eu esperaria o tempo que fosse 

Giovane... Deus é bom!



necessário, que jamais ele ficaria sozinho, e 
que quando não estivéssemos ali ele estaria 
acompanhado por Maria e seus anjos.
Depois disso, a cada dia tínhamos uma 
novidade, um medicamento ou um dreno 
sendo retirado, até sair de todos os 
aparelhos. Foram 40 dias de muita luta e 

muita dor, mas nosso filho voltou para casa e sem 
nenhuma seqüela. Tive ainda mais uma felicidade: consegui manter 

meu leite, doando para as crianças do hospital, e pude amamentar o meu filho até os 
dois anos de idade.
Giovane só ficou com as marcas da sua vitória no corpo: as cicatrizes da cirurgia e 
dos drenos. Hoje ele está com 4 anos, é uma criança feliz e sapeca como todas as 
outras da sua idade.Agradeço a Deus pelas bênçãos que recebemos, pelos médicos 
que lutaram ao nosso lado e pelo apoio de meu marido que em momento algum 
fraquejou e de nossos familiares.
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