
Vou contar para vocês um pouco da minha história:
O Djalminha estava com dois aninhos completos 
quando a mamãe descobriu que eu já estava a 
caminho. Que felicidade!!! Embora todos torciam 
por uma menina, no fundo a mamãe queria muito 
outro menininho para ser companheiro do 
Djalminha. Após muita ansiedade no 4º
mês o Dr. Édson confirmou para os meus pais que 
eu era menino.
Qual seria o meu nome? Papai e mamãe queriam 
que eu tivesse um nome forte e
muito especial; queriam que Deus iluminasse suas mentes e lhes 
mostrasse o meu nome.
Congregando num sábado à noite, já no fim do culto que fora maravilhoso foi explanado 
sobre a fidelidade de Jônatas à Davi, e durante a exortação mamãe e papai foram visitados 
com a virtude de Deus e no mesmo instante os dois sentiram que o nome do bebê deveria ser 
‘Jônatas’. Para confirmação me mexia muito na barriga da mamãe.
O tempo foi passando e fui crescendo tranquilamente. Foram feitos todos os exames
necessários de rotina no Pré-Natal e todos concluíram que eu era uma criança perfeita e
saudável. Em Janeiro de 2009 estava muito calor e a pressão arterial da mamãe começou a se
elevar muito. O tão sonhado ‘parto-normal’ da mamãe não poderia ser realizado, então foi
agendada a cesária.
Papai e mamãe seguiram para a maternidade Pró-Matre no dia 12 de Janeiro de
2009, uma segunda-feira, ainda de madrugada. Às 08:40 horas eu já estava pronto para ver a 
luz do mundo. Nasci lindo! Chorei bastante. Nasci com 3.650 kg e 49 cm. Aparentemente 
estava muito bem; recebi notas 9 e 10 no Apgar. Segui para o berçário junto com papai e a 
mamãe foi para o Centro de Recuperação.
Passaram 02 horas e a mamãe foi para o quarto. Como queria me ver! Ficava a todo
o momento olhando o canal “Berçário” na TV instalada no quarto tentando me achar. Por um 
momento ficou sozinha e uma das enfermeiras vinha procurar papai a todo o momento. 
Mamãe já estava achando que algo estranho estava acontecendo. Papai foi ver o que estava 
acontecendo e um dos pediatras disse que eu estava ficando roxinho e que seria necessária 
minha internação na UTI para a realização de alguns exames. Foi feito o Ecocardiograma e 
logo após o cardiopediatra disse ao papai que infelizmente eu havia nascido com 
‘Transposição de Grandes Vasos’. Logo depois ele foi até o quarto conversar c/ a mamãe. O 
que era isso??? O Dr. disse que minha artéria aorta e pulmonar haviam sido geradas ao 
contrário impedindo assim que o sangue se mantivesse oxigenado. Disse também que eu 
seria transferido naquele mesmo dia para outro hospital onde seria feito um procedimento 
cirúrgico.
Meu Deus! Eu havia acabado de nascer e não podia ficar junto dos meus pais! Papai
e mamãe ficaram sem chão com a triste notícia. Ás 19h00 horas fui transferido para o Hospital
Samaritano. Por incompetência médica foi enviada uma ambulância sem o equipamento de
oxigenação necessária. Tinha que receber direto 
um medicamento chamado Prostin que evitava
que um orifício no meu coração se fechasse e 
também oxigênio para manter a saturação
sanguínea que não pode ser menor que 75%. 
Quando cheguei ao Hospital Samaritano o meu 
nível de saturação era de 35%. Por instantes o 
papai que acompanhou toda a transferência se
desesperou e achou que eu iria falecer ali 
mesmo.
No meu segundo dia de vida Deus preparou que 
o nosso querido irmão Jônas fosse me visitar. 
Durante a visita ele fez uma oração rogando por 
mim e por todas as crianças que ali estavam e 
após me ungiu conforme as Escrituras 
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Sagradas.
No segundo dia mamãe teve alta antecipada e foi 
direto mo Hospital Samaritano me visitar. Falavam 
entre eles: “Como pode um bebê tão lindo correr tão 
grande risco de vida???”
No período da tarde o cirurgião cardio-pediátrico 
Dr. Arlindo Rizzo se apresentou aos meus pais e 
explicou detalhadamente como era o meu 
coraçãozinho e como deveria ser a cirurgia e o 
pósoperatório.
Ele foi sincero em todas as informações e não 

deixou de disser que de três bebês que
realizam a ‘Cirurgia de Janete’ apenas hum consegue sobreviver. 

Mamãe não conseguia conter as lágrimas. Após toda a abortagem feita 
pelo Dr. Arlindo que durou mais de uma hora foi entregue um termo de 

responsabilidade (devido o procedimento ser muito invasivo e anestesia geral) para 
assinatura do meu responsável. Papai com muita autoridade disse ao Dr. Arlindo que não 
tinha outro caminho a seguir; ele e a mamãe iriam orar muito e pedir p/ que o nosso 
grande Deus guiasse e abençoasse as suas mãos durante a cirurgia. Assim foi marcada a 
cirurgia para o dia 17 de Janeiro; eu estaria com cinco dias.
No meu terceiro dia de vida a titia Denise e a vovô Marilene foram me visitar na UTI.
Eu dormia tranquilamente. Mamãe e papai adoravam fazer carinho em mim; era o máximo 
que podiam fazer após muita higienização.
Chegou o dia da cirurgia. Papai foi ainda de madrugada para o hospital me
acompanhar e mamãe achou melhor esperar por notícias em casa. Naquela manhã mamãe 
estava muito aflita e fez uma oração a Deus com as seguintes palavras: “Senhor, é com 
grande tristeza e lágrimas que estou humilhada e curvada aos teus pés para te pedir a 
favor do meu filho.
Senhor, ouça o clamor de uma mãe desesperada! Eu tenho o direito de te cobrar como 
mãe a vida do meu filho! Como quero te-lo perfeito em meus braços. Vá ao encontro de 
toda a equipe médica e ilumine-os. Todavia seja feita a tua vontade”.
Às 09h00 horas da manhã desci para o Centro Cirúrgico. Papai acompanhou a minha
entrada até onde podia ir. Já estava com o corpinho inerte devido ao pré-operatório. 
Poderia ser a última vez que o papai me via com vida. Como foi difícil para o papai me ver 
entrando no Centro cirúrgico. Durante todo o tempo papai ficou sozinho esperando por 
notícias e a todo o momento conversando com Deus e suplicando misericórdia a Ele. Já 
no período da tarde nossas queridas tias Edna, Ruth, tio Carlinhos e Valdelice chegaram 
no hospital para fazer companhia. Também estavam aflitas por notícias que não chegavam.
Após sete horas de cirurgia e sem nenhuma informação papai interfonou para a sala
pedindo para que alguém fosse falar c/ ele. Após alguns instantes o anestesista foi ao seu
encontro e disse que a inversão das artérias tinha ocorrido com sucesso e que meu 
coraçãozinho já estava pulsando em meu peito (todo o precedimento é feito fora do tórax), 
porém persistia um sangramento muito forte e como não conseguiam achar o foco toda a 
equipe já estava decidida a
recomeçar novamente toda a cirurgia. Ele disse que 
se realmente esse procedimento fosse necessário 
provavelmente eu não resistiria. Papai foi até ao 
banheiro e suplicou a Deus com toda a força da sua 
alma.
Passaram mais duas horas e toda a equipe saiu do 
Centro Cirúrgico. O Dr. Arlindo foi conversar com o 
Papai e disse que realmente o final da cirurgia foi 
muito difícil, mais
involuntariamente sua mão foi exatamente no local 
do sangramento e conseguiu estancar a 
hemorragia. Ele também disse que havia fechado 
completamente o meu tórax não havendo mais a 
necessidade de retornar ao Centro Cirúrgico (em 
cirurgias cardíacas normalmente o tórax fica aberto por três dias devido ao inchaço do 



coração). Papai ficou radiante!
A Dra. Patrícia (cardio-pediatra, assistente do Dr. Gustavo) 
me acompanhou durante
toda a noite e a manhã. As próximas 48 horas eram 
decisivas para mim. Papai e mamãe foram
logo me visitar. Ao chegar na UTI se depararam comigo 
sedado, com inúmeras sondas, cheio de equipamentos, 
intubado e fazendo diálese, pois tive insuficiência renal 
(meu rim ainda não era auto-suficiente para suportar 

tanta medicação). Estava extremamente inchado, até parecia 
um bebê de três meses. No monitor meus batimentos cardíacos 

chegavam até a 220 batidas/minuto.
Transtornados meus pais mal podiam acreditar no que estavam vendo. Tinham 

certeza que Deus me livraria porém achavam que eu seria um eterno cardíaco. A Dr. Maria 
Tereza (chefe do setor de Neotologia – UTI) veio logo acompanhar a visita e disse que o meu caso 
era “gravíssimo porém estável”. Este com certeza foi o pior dia da vida deles. Para completar no 
fim da tarde minha temperatura começou a elevar e na corrida contra o tempo já fui logo 
medicado, pois acabava de adquirir uma infecção hospitar.
Assim se seguiram os próximos dias. No quinto dia após a cirurgia mamãe teve uma
grande surpresa: eu iria receber meu leitinho! Até este momento eu estava somente com soro e 
glicose. Muito contente mamãe foi até a sala de ordenha para retira do leite (era muito pouco, pois 
até então era aconselhada a não estimular a descida do leite) e com muita persistência e ajuda da 
grande enfermeira Neide conseguiu tirar 30 ml. Comecei a mamar 5 ml por mamada. No dia 
seguinte já passei a mamar 10 ml. Mamãe começou a passar o dia todo no hospital para recolher 
o leite a cada 3 horas. Que peninha do Djalminha! Além de passar todo o dia longe dos pais não 
podia compreender o tamanho da dor que rodeava a casa.
Fui tendo uma melhora extremamente positiva e além do que era esperado pelos médicos. Com 
quatro dias após a cirurgia os médicos já não faziam mais diálise, mais ainda
mantinham os cateteres nos rins e a sonda para mensurar a quantidade de líquido que estava 
conseguindo expelir. Tive que começar a tomar mais diurético. Já estava praticamente sem 
sedação.
Para grande surpresa no quinto dia após a cirurgia fui extubado. Deus foi tão bom que a equipe 
deixou somente uma pequena neblina de oxigênio no bercinho. Muitas crianças ficam 
extremamente dependentes de oxigênio e não conseguem respirar sem ajuda do mesmo.
Dois dias depois o Dr. Arlindo (cirurgião) voltou a me visitar e junto c/ a Nefrologista constatou 
que realmente não tinha mais necessidade de fazer diálise. Meus rins estavam em perfeito 
funcionamento!!! Foi retirado os cateteres dos rins. Sem tantos 
aparelhos já podia vestir as lindas roupinhas que com tanto 
amor a mamãe e o papai haviam comprado para mim.
Com onze dias de vida ganhei pela primeira vez o colinho da 
mamãe. Foi uma alegria
sem igual! Parecia que estava nascendo e que minha história 
estava começando naquele
momento. Mamãe não queria mais sair da UTI; ficava o quando 
podia comigo. No fim do dia
papai chegou e logo fui também para o seu colo. Papai também 
se emocionou muito comigo nos
braços. Como era triste a hora de se despedir para papai e 
mamãe ir para casa! Tinham que dar atenção ao Djalminha também.
Antes da cirurgia o Dr. Arlindo alertou meus pais que eu poderia ficar com hipertensão pulmonar 
devido a grande agressividade da cirurgia e também do pós-cirurgico (devido a incubação), 
porém até então os médicos não haviam falado nada a respeito. Papai e mamãe estavam muito 
temerosos que eu tivesse ficado com alguma seqüela no pulmão. Um dia chegando para visita 
mamãe perguntou a respeito a Dra. Tereza e a mesma respondeu com um grande sorriso: “Mãe, o 
seu bebê não ficou com nenhuma seqüela no pulmão; ele está ótimo! O resultado da cirurgia foi 
surpreendente, além do esperado”. Naquela noite meus pais agradeceram muito a Deus e sabiam 
que a grande obra iniciada seria perfeita.
Já estava na hora de começar a treinar a pegar a mamadeira. Como fiquei muito
tempo somente no soro, perdi o reflexo da sucção. Foi contratada uma Fonoaudióloga para que 
pudesse me ensinar novamente a sugar. No começo foi um pouco complicado. Não tinha a devida 



coordenação. Usei diversos tipos de bicos. Adaptei-me 
rapidinho com a chupeta. Era o meu consolo. Com mais 
dois dias de persistência e muito treino consegui mamar 
na mamadeira.
Clinicamente já estava muito bem. Meu nível de 
oxigenação já tinha alcançado 100%
e meus batimentos cardíacos já estavam normalizados. 
Sendo assim, o Dr. Gustavo Foronda (meu 
cardiologista) autorizou eu mamar no peito da mamãe! 

Como era gostoso receber colinho e peito. Necessitava 
apenas aprender a mamar bem direitinho e já estava pronto para ir 

pra casa.
Já mamando no peito fui transferido para a Unidade Semi-Itensiva. Mamãe podia

passar o dia inteiro comigo no colo. Até as minhas fraldas era ela que com muito carinho 
trocava.
Fiquei mal-acostumado; se ficasse sozinho chorava muito. As enfermeiras se revezavam para 
me pegar.
No segundo dia que estava na Semi-Intensiva conheci a Tia Ruth e a Tia Edna.
Percebi que as duas seguraram a emoção de me ver no colo da mamãe por trás do vidro. No 
dia seguinte tive uma visita ilustre: quando papai foi buscar a mamãe à noite o Djalminha foi 
junto.
Papai já havia dito ao Djalminha que se ele se comportasse bem durante o dia ele iria levá-lo 
para me conhecer. Meu irmão passou o dia todo pensando na visita e assim que anoiteceu já 
estava
todo arrumadinho esperando. Que surpresa ao chegar ao hospital. Aparece que ainda estou 
vendo a sua carinha me observando de longe. A princípio ele se decepcionou, pois achava que 
eu seria um menino como ele. Pensava que já ia sair dohospital brincando com ele. Todo o
pessoal do Neonatal fez festa com o Djalminha. Por fim desligaram o meu monitor por um 
instante e me levaram até a entrada da UTI para que meu irmão pudesse me ver bem de 
pertinho.
O dia da alta estava cada dia mais próximo. Devido a minha cardiopatia era necessário eu tomar 
um medicamento chamado Synagis para aumentar a imunização do meu pulmão. Não podia ter 
alta sem antes tomar este medicamento. Depois de dois dias o convênio autorizou a compra. 
Faltava apenas a aplicação para a minha alta.
No dia 05/02/2009 após receber a dose da Synagis foi assinada a minha alta. Meus
pais estavam extasiados! Meus pais se sentiam as pessoas mais poderosas e vitoriosas do
mundo! Que dia feliz!
Fui para casa muito bem. O Dr. Gustavo tinha somente passado um 

medicamento
chamado Digoxina que auxiliava no bom funcionamento do 
coração. Passava muito bem. Como
eu mamava! Coitada da mamãe não dava conta de produzir 
leite; pegava o peito e logo após a
mamadeira. Como o peito tinha pouquíssimo leite e 
gostava mesmo era da mamadeira que me
saciava em pouco tempo logo o leite da mamãe secou. 
Engordava e me fortalecia cada dia mais.
Era uma criança muito calma. Mamãe me deixava no 
carrinho para fazer seus afazeres e ficava bem numa boa, 

até durmia sozinho. Os pediatras do hospital ainda quando eu 
estava internado falavam que eu seria uma criança extremamente irritada; característica 

de crianças cardiopatas que passam por cirurgia.
Vocês acreditam que completei três meses e meu “umbigo” não tinha “caído”???
Acho que vou entrar para o Guiness Book!!! Mamãe não se conformava e questionava muito os 
pediatras.
Ainda precisava tomar mais seis doses da Synagis entre os meses de março e
setembro (outono/inverno); período em que os vírus respiratórios são mais presentes. Meus 
pais não tinham condições financeiras para a compra deste medicamento, pois cada dose 
custa aproximadamente R$ 5.000,00. Mamãe solicitou ao meu cardiologista um relatório médico 
com toda a descrição e encaminhou todo o processo para a Secretaria da Saúde de São Paulo 
solicitando o medicamento. Para grande surpresa três dias após a entrega do pedido, entraram 



em contato com a mamãe solicitando que me levassem ao 
Instituto da Criança do Hospital das Clínicas para que pudesse 
receber as doses. Lá soubemos que somente 15 crianças de 
todo o estado de São Paulo haviam recebido o direito de 
receber a Synagis. Eu, graças a Deus, era uma das 
escolhidas.

Recebi muitas visitas em casa. Muitos ligavam em casa para 
saber como eu estava.

Até mesmo pessoas que papai e mamãe não conheciam e não tinham contato, 
mais que se comoviam em ouvir a minha história. Não foram poucas as pessoas que 

falavam que esperavam encontrar uma criança apática e mirrada e se surpreendiam em me 
ver forte e saudável.
Com quatro meses comecei a comer as papinhas preparadas com muito carinho pela
mamãe. Que deliciosas! Comia muito bem. Deliciava-me com as bananinhas prata. 
Conforme fui crescendo fui me apaixonando cada dia mais pelo meu irmão. Dava altas 
gargalhadas quando ele brincava comigo. Ainda vou ser como ele...
Antes de completar cinco meses voltei a fazer um novo Ecocardiograma. Mamãe
junto c/ a vovô Marilene pegou o resultado lacrado no HCOR e seguiram apreensivas para o 
consultório do meu cardiologista, Dr. Gustavo Foronda. Após me examinar ele disse que eu 
estava muito bem; ele nunca tinha visto uma recuperação e resultado tão perfeito de uma 
cirurgia tão delicada quanto a minha. Também disse que era bem provável que não deveria 
passar por mais nenhum procedimento evasivo. Dependendo do resultado o Eco seria 
necessária a realização de um cateterismo, mais Deus é tão maravilhoso que ao invés de 
minhas veias estarem estreitas as mesmas estavam com um pouco de dilatação. Neste dia o 
meu médico até dispensou a minha medicação. Era uma criança normal. Conforme o Dr. 
Gustavo mesmo falava eu tinha somente a marquinha no peito como sinal da minha grande 
vitória. Foi um dia de grande
felicidade.
Assim se passaram os dias. Apreendi a sentar no sexto mês e no sétimo já tentava 
engatinhar. Cada vez mais era fascinado pelo meu irmão. Saíram dois dentinhos na gengiva 
de
baixo e não tive reações adversas.
Entre o nono e o décimo mês voltei novamente ao consultório do Dr. Gustavo. Após me 
examinar ele sorriu e disse: “Não falei para vocês que seu filho teria uma vida normal? 
Tenho muito gosto em ver esta criança! Saudável e forte depois de todo o processo que 
passou”.
Com dez meses e meio comecei a andar. Era a coisa mais linda! Andava um pouco 
desequilibrado com as perninhas abertas e os braços encurvados. Tenho certeza que andei 
precocemente para aliviar os pensamentos da mamãe pois a mesma tinha consigo que só 
iria ficar realmente tranqüila quando me visse andando. Ela tinha muito medo que ficasse 
com alguma restrição na minha coordenação motora. Temia por ter faltado oxigenação no 
meu cérebro durante meus picos de saturação.
Brinco muito com meu irmão. Adoro reunir todos os brinquedos dele na cozinha. E a
fruteira: como é divertido levar todas as laranjas e batatas para trás do fogão. Meus pais me 
corrigem e me protegem dos perigos e vejo que tem grande satisfação e alegria em 
ver  eu e meu irmão fazendo traquinagens.
Já falo ‘papá’, ‘mamã’, ‘bobó’, ‘caí’, ‘nenê’ e também gosto de de imitar 

papai e mamãe nervosos. Também seu beijoqueiro e faço o sinal 
de thau quando alguém se afasta de
mim. Sou uma criança meiga e extremamente simpática.
Como Deus é maravilhoso!!! Minha casa não tem palavras para 
agradecer a Ele por
tudo o que tem feito em nossas vidas. Sua obra e feitos são 
magníficos e perfeitos.
OBRIGADO NOSSO BOM DEUS!

Jônatas Leme
OBRIGADO NOSSO BOM DEUS!
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