
Bem nossa história de luta começou quando após cinco anos de casados, decidimos ter o nosso filho, 
como no inicio do nosso matrimônio tive uma gravidez e com 3 meses sofri um aborto espontâneo e como 
sou diabética tipo 1, a gravidez do nosso filho foi bem mais do que p l a n e j a d a  e  
desejada...
Nas primeiras ultassonorafias, não cabíamos em nós de tanta 
alegria, planos, enxoval, qual seria o seu nome, se seria menina 
ou menino, a cor do seu quartinho, e tantos outros planos. Com 
13 semanas, já podemos ver seu sexo: um meninão!!! Então 
como combinado se fosse um menino a mamãe queria o nome 
do papai: RICARDO, e se fosse uma menina seria o papai quem 
lhe daria o nome, mas antes mesmo dessa ultrasom, já havia 
sonhado que seria um menino. A gravidez ia muito bem, eu 
estava otimamente bem, e o bebê não estava engordando 
demais pelo fato de ser diabética.
Com 21 semanas, após muito tempo de consulta, a médica 
que fazia sempre a ultrassom, saiu da sala, quieta, e dize que 
chamaria outro médico para examinar o bebê, demorou muito 
a retornar, e quando voltou meu marido pode perceber que ela 
havia chorado. Apresentou o outro médico, e esse fez 
novamente o exame, saíram novamente e quando ela voltou nos falou: Não consigo ver direito o 
coraçãozinho do nenê, preciso que vocês façam uma ecocardiofetal, parece que há algum problema....
Saímos muitos preocupados, porém eu ainda disse ao meu marido, não há de ser nada, ela simplesmente 
não consegue ver direito, é apenas excesso de cuidado conosco, mas como meu marido 
observou melhor sua reação, tentou me alertar: Mas se  houver 
problema no coraçãozinho dele poderá ser sério.
Com 24 semanas, no tempo determinado para fazer a 
ecocardio fetal, estávamos lá.Lembro-me muito bem que 
era dia 12/06/2002 ,dia dos namorados, então veio o 
diagnóstico: VENTRICULO ÚNICO!!!! Só DEUS sabe 
como é que consegui andar dali e chegar até em casa. 
Fomos orientados a procurar a cardiopediatra, e ouvimos: 
É vocês deram azar, é a cardiopatia  das mais complexas, 
e somente depois do nascimento que saberemos como 
seu filho vai reagir, aí na sua barriga ele está protegido, 
porém ao nascer, vocês terão que contar muito com a 
sorte... 
Lembro-me muito bem que foi meu amado marido que 
quis dar continuidade a todos os nossos planos e 
decidimos somente contar aos meus sogros o problema, 
pois seria muito pior ter que ouvir bobagem dos outros antes do tempo!
Bem a partir daí minha gestação não foi mais tranqüila, por causa do nervosismo não conseguia mais 
controlar bem a glicemia e comecei a ter muito inchaço, mas não era pressão alta, porém a obstetra que me 
acompanhava dizia que não era nada, que estava tudo bem, e como o Ricardinho teria que nascer em um 
hospital que tivesse UTI, ela sempre me falava: não se preocupe, aonde você for ter seu bebê eu estarei lá, 
o inchaço era demais, não conseguia mais se quer calçar havaianas, mas a médica 
me garantia que estava tudo bem. Porém no dia 30 de 
agosto, a médica me disse: Não vou mais fazer seu 
parto!! Quem vai é meu marido (que nunca eu tinha 
visto). Saí do consultório arrasada, poxa ainda essa...
No dia 1 de setembro, comecei a ter muitas 
hipoglicemias, liguei para endócrino que me disse: Sua 
placenta está envelhecendo precisamos fazer o parto 
urgente, o nenê já está em sofrimento fetal, MEU 
DEUS, isso era  um domingo e a equipe da cardio 
exigiu que marcássemos a cesárea para uma terça ou 
quinta -eira, e acabou sendo decidido que 
esperaríamos até terça-feira para a cesárea, não 
fiquei internada, não ouve nem um tipo de 
preocupação por parte do obstetra quanto ao 
envelhecimento da placenta, apenas na segunda a 
noite fui para o hospital, para estar preparada para a cesárea na 
manhã da terça. 
Bem sabíamos que seria tudo muito difícil, porém não sabia o quanto. Na sala de parto fui apresentada ao 
obstetra, e ele tentando escutar os batimentos cardíacos, não ouvia nada, quando a enfermeira pediu para 
tentar ouvir, após algum tempo apenas chacoalhou sua cabeça a ele fazendo um sinal de NÃO, não havia 

Ricardo... Uma demonstração do poder de Deus



mais batimentos...
O parto demorou muito, mesmo com cesárea o nenê não saia, pelo inchaço que estava, era como se ele 
tivesse preso em meu ventre, eles davam muitas batidas na minha barriga, e o médico resolveu tirar por 

fórceps, porém também não conseguia, e ele dizia repetidamente: MEU DEUS ESSA 
CRIANÇA NÃO SAI, e uma das enfermeiras passou mal e saiu 
da sala, ele por várias vezes largava o fórceps e depois 
pegava novamente, foi a anestesista que gritando com o 
médico, falou para ele se acalmar, eu via o suor cair de seu 
rosto pela força que fazia em puxar meu filho... até que tudo se 
acalmou, o médico saiu rapidamente da sala e quem ficou 
comigo mais uma vez foi a anestesista, somente percebi que 
haviam retirado meu filho quando ouve um grande silêncio, 
então perguntei: Aonde está meu filho? e novamente se fez 
silêncio, quando insisti a anestesista passou a mão em meu 
rosto e disse: Se preocupe com você, tenho 25 anos de 
profissão e nunca vi um parto desses. Fiquei na sala obstétrica 
por algumas horas, não me lembro quanto, até que me levaram 
pro quarto e implorei por noticias para meu marido, ninguém me 
dizia se ele estava vivo. Até que meu marido sem muito me olhar, 
me disse que ele ainda “estava”, mas que não seria por muito 

tempo!Depois de muito insistir , às 21 horas subi até a UTI, e quando lá cheguei, minha 
alegria era imensa, pois acreditava que não o veria vivo, porém lá estava ele me esperando, com 3.370 
kg e 51 cm, estava na ala dos prematuros, porém parecia enorme perto do outros nenês, a cor dele era 
negra, então questionei a pediatra que o acompanhava e lhe disse: Eu sabia que ele seria roxinho, mas 

ele está negro, e ela nos explicou que ele não estava cianótico, 
aquela cor era hematomas devido as pancadas que 
sofreu no parto, ele ainda nos falou: a gravidade de seu 
parto foi a mesma que de um acidente, NÃO DE CARRO 
MAIS SIM DE UM ACIDENTE DE CAMINHÃO, a 
cardiopatia dele nesse instante é o que menos nos 
preocupa, abaixou sua cabeça e saiu, fiquei ao seu lado e 
pedi muito que ele resistisse, que daria tudo certo, seus 
pulmões não estavam bem formado, e as duas doses de 
surfactante não deram resultados, teve icterícia, e depois 
infecção generalizada.... e a cada dia que se passava as 
noticias eram piores, ganhei alta fui para casa e foi um dos 
piores dias que passei depois do seu nascimento, chegar 
em casa sem ele, sem meu filho que nos preparamos tanto 
para recebê-lo, posso sentir em meu peito nesse exato 
momento a dor que senti naquele instante que coloquei 

meus pés na porta de nossa casa. Bem o coraçãozinho dele era o que de 
melhor ele apresentava e a cardiopediatra nos dizia rezem para que ele não descompense , então com 
27 dias ele começou a apresentar melhora, com 28 seu coraçãozinho enfraqueceu... e com 29 dias ele 
fez a cerclagem pulmonar, até então nunca havia pego no colo. A cirurgia foi muito bem, e com 36 dias 
peguei ele em meu colo, e pude lhe oferecer o seio para mamar, porém quase não tinha leite, e muito 

menos ele força de sugar, mesmo assim foi maravilhoso, e com 37 dias de vida saiu da 
UTI, no quarto aonde pensei que seria bem melhor, 
outro grande desespero tomou conta de nós, Em dois 
dias fechou totalmente sua molera, e quando olhei 
pela porta do quarto entrou um batalhão de 
neurologista com o neurocirurgião que depois de 
muito examinar nos dize: ele tem cranioestenose, 
precisamos operar sua caixa craniana porque senão 
com o tempo ele sofrerá lesões irreversíveis e poderá 
chegar a óbito. Meu DEUS, novamente estávamos 
sem chão... ele ainda tinha os pontos da cirurgia 
cardíaca...  porém não podia ser operado porque ele 
não resistiria a mais uma cirurgia estando tão debilitado 
, e o neurocirurgião ainda nos disse: Vamos deixar ele 
descansar, talvez vocês até ganhem, alta, e depois 
marcamos a cirurgia. O que demais ruim que tivemos de 

ouvir veio da neurologista: não esperem nada dessa criança, ELE 
NÃO SERÁ NADA se crescer... já estava tão atordoada com tantas “pancadas” que não tive forças de 
reagir a tamanha estupidez. Os dias iam se passando e o Ricardinho estava apático, não demonstrava  
nem uma reação, então veio uma equipe de Otorrino, junto com a fono e depois de avaliarem me 
disseram: é bem possível que ele não esteja escutando, mas somente um exame mais detalhado 



poderá nos dizer melhor. Com 2 meses de vida, pude trazer meu filho para casa, finalmente iria apresentar a 
ele seu quartinho azul... quanta alegria em poder sair com ele do hospital, quanta alegria em um simples 
passo, quanta alegria em um simples abrir de porta e entrar em casa.....
Bem nada foi fácil, seu corpinho era muito frágil, tinha alergia a lactose, as cicatrizes 
ainda estavam muito vivas, e de mês em mês, voltamos no 
neurocirurgião para consulta e ele falava, ele ainda está muito 
fraco, com 4 meses  foi confirmado seu problema auditivo, o 
diagnóstico era de uma surdez profunda, que seria surdo e 
conseqüentemente mudo, e que ele não nasceu com a 
deficiência, mas foi lesionado por alguns dos motivos que 
sofreu. Também com 4 meses em uma semana ficou 
totalmente estrábico, e se chegou a conclusão de 
provavelmente foi seqüela do parto, já que havia sido 
reanimado, alias sempre nos falaram que dos males esse 
realmente era o menor. Com seis meses em um dos retornos 
ao neurocirurgião ele espantosamente me disse “ que 
estranho, está abrindo a caixa craniana, vamos observar.  
Foi assim até aos 12 meses quando na consulta ele muito 
espantado me disse, isso não acontece a caixa craniana 
depois que se fecha, calcifica e não abre mais, mas a do seu 
filho abriu!!!!!!!”E o levei no neurocirurgião mais 6 meses quando teve alta, e 
MILAGROSAMENTE NÃO FOI PRECISO FAZER A CIRURGIA. Bem apesar de tamanha alegria em 
nossas vidas, foram meses difíceis, sempre doentinho, com infecções repetidas nas vias aéreas e exames 
e consultas, tantas terapias, fonoterapia, reeducação visual e fisioterapia, essa era  a minha rotina 
de segunda a sexta - feira.
Perto do final do ano de 2003, quando estava com 1 ano e 
3 meses fui visitar minha sogra em Umuarama, lá 
passaríamos o natal, porém com mais uma de suas dores 
de garganta entrou novamente no antibiótico e após 
cinco dias de medicação, começou a inchar muito, pois 
não estava urinando e uma febre muito alta, foi internado 
e ficou dois dias desacordado, os médicos de lá acharam 
que ele estava com  infecção urinária e que a infecção 
tinha ido pro coração, ou seja, endocardite, a remoção 
tinha que ser via aérea, o médico foi até a Unimed de 
Umuarama para pedir a liberação e nos acompanharia 
até Curitiba de tão grave que era a situação, porém o 
plano de saúde só cobria até 500km, e estávamos a 
580km de Curitiba, a única ambulância estava em outra 
cidade, então a única coisa que nos restou para tentar 
salvar a vida de nosso filho foi voltar para Curitiba em um carro de passeio. O 
médico nos disse que o risco era muito grande, porém talvez seria uma chance de salvá-lo, toda a equipe da 
cardio estava a nossa espera na UTI, quando saí de Umuarama fiz uma oração clamando a DEUS, que não 
deixasse meu filho morrer na estrada. A chance de isso acontecer era muito grande,  ele teria que no 
mínimo estar com soro, porque já estava desidratado e sua febre não cessava, e a viagem é de 8 horas no 
mínimo e mais uma vez a mão de DEUS nos abençoou, por incrível que se 
pareça, na viagem a febre cessou, apenas se 
mantinha febril e não vomitou, pois mesmo 
desacordado ele estava vomitando muito, somente 
quando coloquei meus pés no elevador, as cinco 
horas da manhã, para subir na UTI, que ele vomitou, 
naquele momento agradeci a DEUS, pois ele ouvira 
minhas preces de poder chegar até o hospital. 
Entreguei meu filho para a equipe que estava a sua 
espera,  fomos para casa e as oito horas dia 24/12, 
vésperas de natal, o telefone tocou, era da UTI 
querendo nossa presença, apenas nos disseram 
que do coração ele estava bem, corremos até o 
hospital e a médica veio nos informar que a 
suspeita era de meningite e era para liberarmos o 
exame, o resultado se confirmou, era mesmo 
meningite bacteriana,  a recuperação foi rápida e sem seqüelas e dia 27 saiu da 
UTI e fomos pro quarto, passamos o ano novo no hospital e só saímos de lá dia 15/01 e dia 1 de 02 voltamos 
para fazer a cirurgia Do GLEEN.  Bem dia 02/02 lá estava eu dando os passos mais difíceis que dei em 
minha vida com ele em meus braços, o caminhar até o centro cirúrgico, lá para meu desespero a anestesia 
em que eles apenas adormecem deu efeito ao contrário, ele começou a rir e não parava mais, meu coração 



já enfraquecido diante de tanta dor, interpretou como uma despedida e até a anestesista se 
compadeceu diante da minha aflição, 

A cirurgia demorou muito mais do que o tempo previsto e ninguém 
tinha uma informação para nos dar, somente muitas horas 
depois, veio o cirurgião e nos dize: PRECISEI FAZER O 
GLEEN E FONTAM DE UMA ÚNICA VEZ, É 
EXTREMAMENTE ARRISCADO, MAS DE OUTRO JEITO 
ELE NÃO SOBREVEVERIA, NÃO TINHA COMO SAIR DO 
CENTRO CIRÚRGICO E PERGUNTAR A VOCÊS SE 
CONCORDAVAM COM MINHA POSIÇÃO, ENTÃO ASSIM 
EU FIZ. REZEM PARA QUE DE CERTO!!!
E após 23 dias de UTI, DEUUUU, deu muito certo, seu pós 
operatório foi muito estressante, ficamos quase dois meses 
no hospital, os drenos demoraram muito para serem tirados 
e ainda ouve um agravante que foi cortado uma de suas 
cortas vocais, e que ele teria que conviver com traque 
ostomia e também por uma sonda gástrica, que não poderia 
mais se alimentar normalmente,  no hospital foi colocado 

uma sonda no narizinho para que pudesse se alimentar, pois até com a água 
ele se afogava, e ainda no meio disso tudo nasceu nosso sobrinho Felipe lá de Umuarama, 
também cardiopata com as artérias transpostas.Hoje FELIPE é mais um anjinho no céu, ficou 
conosco até seus dois anos e meio... era muita carga naquele momento pra se carregar!! Em 

mais um milagre feito em nossas vidas, não precisou da 
traqueotomia e nem com a sonda gástrica, foi feito um 
tratamento na qual se passava uma sonda pela sua 
garganta e retirava bem depressa, o otorrino nos falou 
que seria uma chance pequena de dar certo e 
novamente DEU!!!
O tempo foi passando, e com 3 anos e meio ele 
começou a se cansar muito e a ficar muito mais 
cianótico, Fomos procurar outra opinião médica, e após 
o holter soubemos que o Ricardinho estava fazendo 
isquemia miocárdica e era várias vezes ao dia, fez 
então o cateterismo, e nada acusou, o médico então nos 
disse que podia ser ainda pior, que o coraçãozinho dele 
estava cansando, naquele dia minha fé esmoreceu, algo 
dentro de mim tão forte, se enfraqueceu e somente 
nesse dia que senti uma grande revolta, a sensação era 

d e  t e r  nadado muito e que estava morrendo na praia...
Então foi feito a cintilografia cardíaca e pela graça de DEUS o resultado foi exelente, ou seja: 
não se tem uma informação o porquê ele faz tanta isquemia, apenas que é mais uma anomalia 
de seu tão diferente coraçãozinho.
Hoje Ricardinho está com sete anos, ainda não foi possível corrigir o estrabismo, porém já 

melhorou muito, mas ainda terá que fazer a cirurgia, sua perda auditiva de 
severa tornou-se moderada, usa aparelho 
auditivo e está ( há dois meses) em uma escola 
especial pra deficientes auditivos,  fala com 
dificuldade, mas fala, e na sua grande maioria se 
faz entender, atualmente está com apenas um 
medicamento para o bom funcionamento do 
coração e toma o anticoagulante para que o 
sangue seja mais fininho para melhor passagem na 
correção. É extremamente FELIZ e sonha que 
quando crescer vai ser jogador do CLUBE 
ATLÉTICO PARANAENSE e PILOTO DE 
FORMULA UM ....
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