
 Olá, mães, pais, famílias e amigos!

Faz tempo que estou devendo esta história para a nossa amiga Durcila, mãe e militante 
da grande causa que são os bebês e crianças cardiopatas. Eu já escrevi sobre o episódio 
em outros blogs, mas era uma coisa bem resumida, apenas para que as pessoas me 
conhecessem. Escrever aqui tem um significado muito mais profundo, muito mais 
intenso. E talvez por isso eu tenha “fugido” durante um tempo. 

A luta do Fernandinho, o meu “coração valente”, começou no dia 20 de setembro 
de 2008. Era um sábado e eu ia com a minha irmã fazer mais um exame de rotina, 
o ecocardiograma fetal. Com uma gravidez nota dez até o momento, jamais 
poderia imaginar o caos que estava para acontecer.  Após dois 
ecocardiogramas, com 26 semanas de gestação, foi constatado que o meu 
filho tinha uma grave cardiopatia chamada Transposição dos Grandes 
Vasos da Base (TGVB).

O pesadelo tinha começado. Não consigo até hoje descrever a sensação de receber 
uma notícia assim. Por isso, ficarei só nos fatos. Agradeço à Dra. Carla Verona 

(BabyCor) por ter encontrado o problema ainda na gravidez. Chamei o meu 
marido e ela nos explicou o que era a doença, a gravidade e a urgência da 

operação nos primeiros dias de vida. 

A Transposição dos Grandes Vasos acontece quando as duas 
principais artérias que saem do coração estão trocadas, causando o 

bombeamento errado do sangue. Por muito tempo me senti culpada, mas 
todos os médicos garantiram que foi um “sorteio”, não tinha nada a ver 

comigo. “Sem explicação”, diziam. “Acontece”, outros falavam.

Pesquisando na internet, encontrei o site Pequenos Corações e lá vi o relato 
da nossa amiga Durcila, que tinha passado pelo mesmo problema com o filho 

Cadu, mas com o agravante de que ela só descobriu após o nascimento. A 
história me deu forças e ânimo para continuar lutando pelo Fernandinho.

Os dias foram se arrastando e eu só sabia chorar. O meu marido, um grande 
homem, esteve sempre muito forte e otimista. A sensação de estar perto da 
morte é terrível, ainda mais quando se trata de um filho tão desejado. Nossos 
familiares e amigos começaram, então, a formar uma corrente de fé e de 
esperança. Todos os dias recebíamos ligações de conforto, de ânimo, pois era 
muito difícil levantar feliz da cama. 

O principal era correr atrás da burocracia para garantir que o Fernandinho 
tivesse o atendimento necessário. Foi aí que conhecemos outra pessoa 
muito importante em nossas vidas: a Dra. Rosa Célia Barbosa, 
cardiopediatra e fundadora do projeto Pró-Criança Cardíaca 
(http://www.procrianca.org.br/). O futuro do nosso bebê estava nas mãos 
dela. Refizemos o ecocardiograma, ela nos explicou todo o 

procedimento cirúrgico (cirurgia de Jatene), os riscos, o pós-operatório e a barra 
que enfrentaríamos. 

Os meses foram passando, a ansiedade aumentava a cada dia, assim como os altos e baixos do humor e 
a sensação de fracasso e de culpa novamente. Enquanto isso, o meu marido continuava forte e me 
passando muito otimismo. Agradeço todos os dias por estarmos juntos e pela enorme paciência que ele 
teve comigo durante esse período. 

Dezembro chegou. Contagem regressiva para o dia do parto. Além do problema cardíaco, nós 
enfrentávamos outra polêmica que era o tipo de parto. Eu e meu marido queríamos parto normal, 
enquanto toda a família dizia que tinha que ser cesárea por conta da cardiopatia. Ficamos mais 
confiantes depois que o nosso obstetra topou o desafio do parto normal por acreditar que uma coisa não 
ia interferir na outra. 

Para completar o desespero, fizemos uma última ultra com 38 semanas e apareceu que o Fernandinho 
tinha apenas 2.370 Kg. O pânico aumentou, pois como operar um bebê tão magrinho? Ele não teria 
forças para suportar tamanha agressão (toda cirurgia não deixa de ser uma agressão, não é?).
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O “coração valente”: uma história de fé

O “coração valente” nasceu no dia 22 de dezembro de 2008. O parto foi tão lindo, uma benção, um 
presente de Deus, uma mensagem de que tudo daria certo. A bolsa rompeu, tive total dilatação, 
e o Fernandinho veio ao mundo de parto normal. A maior surpresa foi com o p e s o ,  
3.650 Kg, e não os dois quilos que apareceram na ultra. Aqui agradeço ao  D r.  
Mário Guilherme, à Fadynha, professora de yoga e doula (pessoa q u e  
acompanha a mulher na hora do parto), e ao meu marido q u e  
fizeram o meu sonho se tornar realidade. 

Agora começava a segunda parte da história: a cirurgia 
cardíaca. O Fernandinho só ficou no meu colo durante uns 
cinco minutos e logo foi transferido para o Hospital Pró-
Cardíaco. O filhote foi operado aos quatro dias de vida pelo Dr. 
Miguel Barbero (Incor SP). O Dr. Miguel vem todas às sextas-
feiras ao Rio para operar crianças no Pró-Cardíaco. Meus eternos 
agradecimentos a ele e àquelas mãos mágicas. 

O dia da cirurgia foi o pior dia de nossas vidas. Sensação de impotência 
e de fracasso novamente. A operação durou mais de oito horas e foi um 
sucesso, graças a Deus e a toda corrente de familiares, de amigos e até de 
desconhecidos que se uniram pela causa. 

Não tivemos Natal nem ano novo de 2008. Não consigo me lembrar 
como foram esses dias, o que fizemos, o que dissemos. Eu só sabia 
chorar a falta do meu filho. O peito estourava de leite e eu não tinha 
quem alimentar. 

A próxima etapa era esperar pelas 72 horas em que tudo poderia 
acontecer. No entanto, o “coração valente” mostrou a que veio 
dando um show na recuperação. Na noite de ano novo, uma 
das plantonistas disse que tínhamos muito que comemorar, 
pois é raro ver uma recuperação tão rápida. Os problemas 
que eles esperavam acontecer não apareceram. 

A maratona na UTI durou um mês. Íamos lá todos os dias para tirar leite e 
fazer um breve chamego. O Fernandinho teve pneumonia por conta da 
imunidade baixa, o que custou mais alguns dias internado. O nosso “coração valente” 
teve alta no dia em que completou um mês de vida. Agora nós éramos pais 
de verdade. Viemos para casa e choramos muito, numa mistura 
de felicidade, de vitória e um pouco de medo também. 

Hoje, o Fernandinho está com seis meses e nem parece que 
passou por um susto tão grande. Está lindo, forte, saudável e 
sapeca. Faz acompanhamento com a Dra. Rosa de três em três 
meses e toma apenas um remédio. O meu depoimento emocionado 
é para você mãe, pai, família. Se vocês estiverem passando por algo 
parecido, tenham muita fé em Deus. ELE nunca nos abandona, 
nunca mesmo! A gente chora, se desespera, e ELE nos conforta, nos 
mostra o caminho. ELE coloca na nossa vida pessoas iluminadas que 
vão nos ajudar a superar o problema. 

Encerro a história do “coração valente” com um texto que escrevi sem 
propósito, num daqueles momentos de mãe coruja. Ou seja, sempre! 
Beijos e obrigada por me “ouvirem”.

Amor infinito

Hoje acordei extremamente sensível. A minha mão coçou o dia inteiro numa vontade 
louca de escrever algo. Ainda não descobri bem o que é, mas vou me deixar levar por esse 
momento de “transe”. 

Quando penso no significado da palavra maternidade, me vem a palavra “entrega”. Entrega de corpo, de alma, de 
coração, de tudo... Quando penso nas coisas que já vivi, percebo que a vida começou no dia que o Fernandinho 
nasceu. E ele nasceu duas vezes! Agradeço todos os dias por ter sido premiada com a maternidade.



O “coração valente”: uma história de fé
Quando se desperta para um amor sem querer nada em troca, um amor que surge a partir de um exame positivo, 
p e n s o  q u e  é  possível sim amar alguém que nunca vimos na vida.

E quando penso que um dia quase fiquei sem o meu filho, penso que a vida não faria 
mais sentido para mim. 

 

Mãe: Rebecca Ramos

Pai: Fernando Sergio

Filhote: Antônio Fernando, o “coração valente”

Data de nascimento: 22/12/2008

Cardiopatia: Transposição dos Grandes Vasos da Base

Procedimento: cirurgia de Jatene (correção total).

 

Rio de Janeiro, julho 2009.

 

A s  a v e n t u r a s  d o  “ c o r a ç ã o  v a l e n t e ”  e s t ã o  e m  
http://oglobo.globo.com/blogs/mae/#128005 

-- 
Rebecca Ramos

Email: rebeccamramos@gmail.com 


