
Olá meu nome é Elilda, tenho 32 anos, sou casada com Adão, um homem maravilhoso que Deus colocou em minha vida. Tudo 

começou no dia 26/10/2006, quanto peguei o exame de gravidez com um lindo POSITIVO, foi só felicidade. Estava tento 

uma gravidez tranqüila, primeira US, com 9 semanas senti a emoção de ver pela primeira vez o meu cristalzinho, 

tão pequeno, frágil, porém muito amado, com 12 semanas fizemos a US TN que deu super normal, e 

com 15 semanas descobrimos que quem habitava em meu ventre, era uma linda menina que 

chamaria Maria Eduarda.

Continuei fazendo meu pré-natal normalmente, com 19 semanas fizemos a US 

morfológica, estava tudo perfeito, mas achei estranho a médica não sair do 

coração do bebê, e como sou encanada perguntei se havia algo de errado. Para 

nossa surpresa ela disse que sim, que visualizava uma imagem sugestiva de 

CIV (Comunicação Interventricular), porém como o coração do bebê ainda 

não estava todo formado alguns buraquinhos poderiam se fechar até o 

nascimento, mas mesmo assim pediu para que fizéssemos um eco 

cardiograma fetal para descartar qualquer possibilidade de cardiopatia congênita.

Sinceramente não sabia nada sobre isto, muito menos que crianças tinham problemas 

cardíacos, mas mesmo assim marcamos para 10 dias depois o eco cardiograma fetal. Após 10 dias 

de espera fizemos o exame, para nossa infelicidade além da CIV existia outro problema ainda mais grave, 

uma DVSVD com TGV, cardiopatia denominada de anomalia de taussig Bing, nome complicado e assustador. Não 

preciso nem dizer que meu mundo caiu na hora que a Dra. nos passou o 

diagnóstico, fiquei sem chão, mesmo não tendo idéia do que isto tudo significava.  

Tentei ser forte na hora, mas confesso que foi difícil, tudo isto era grego e nós não 

sabíamos por onde começar, sinceramente pensei até em parar de fazer o enxoval 

da minha filha, mas a médica que fez o meu exame, a Dra Márcia, era muito 

otimista, explicou meio por cima, e afirmou que a Duda tinha grandes 

possibilidades de nascer, crescer e nos dar muitas alegrias, mas deixou bem claro 

que nossa pequenina teria que fazer cirurgia para correção deste problema, ou 

seja “abraçou e nos deu um tapa”, pediu também para que procurássemos um 

médico cardiologista para acompanhar a gestação e meu parto teria que ocorrer de 

preferência em um Hospital com recursos.

S a í m o s  do consultório arrasados, mas jamais pensamos em desistir, e neste mesmo 

m o m e n t o  coloquei a minha filha no colo de Jesus e Maria, e pedi a Deus forças para vencer, juntei 

m e u s caquinhos, enxuguei as lágrimas e voltamos a montar nosso mundo cor de rosa, 

porém desta vez com muito mais flores. A partir daí começamos uma verdadeira 

busca por informações, minha primeira decisão foi trocar de médico obstetra, 

precisava de um médico especialista em gravidez de alto risco e que fizesse meu 

parto em um Hospital com recursos necessários que minha filha precisava. 

Nossas buscas por informações continuaram e desta vez tínhamos que 

fazer a difícil escolha e no "escuro" dos médicos que tratariam do nosso 

grande tesouro, pedia muito a Deus que nos desse uma luz, e foi ai que 

encontrei pela internet as mamãezinhas Gislaine e a Durcila, que assim como eu 

são mães de crianças cardiopatas e sabiam o que eu estava passando. Falei com a duas, 

e Graças a Deus senti confiança e pela primeira vez consegui encontrar uma luz. A Gislaine 

passou inclusive os nomes dos médicos que acompanham a sua filha, mas infelizmente os médicos 

eram de São Paulo eu moro em Curitiba (PR). Pensei em ir para São Paulo, mas sei que seria muito difícil, mas 

deixei bem claro para todos em casa se não encontrasse médicos capacitados daria um jeito e se fosse o caso iria até a 

pé para salvar minha filha.

Entrei em muitos sites diferentes, mas infelizmente a maioria deles me deixava ainda mais nervosa, pois por mais que as 

cardiopatias sejam iguais, nenhuma criança é igual a outra, e como a cardiopatia da Duda é rara eu não encontrei ninguém que 
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pudesse me explicar, somente sabia que se tratava de uma má formação cardíaca que bombeava sangue somente para o ventrículo 

direito, ou seja, o sangue que deveria ir para corpo acabava indo grande maioria para os pulmões e seus vasos eram tro

cados pulmonar com Aorta.

Tudo começou a clarear no momento em que eu entrei no site do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba e 

não sei como escolhi uma equipe, (no hospital tem duas),acredito muito que teve um dedinho de 

Deus nesta história, pois sempre pedi a ele que iluminasse nosso caminho sempre para 

melhor escolha, minha opção foi o  Dr. Fabio Salum (cirurgião cardiopediátrico), 

encaminhei um e-mail a ele e no outro dia tinha uma resposta pedindo 

para entrar em contato marcando uma consulta com ele para que ele 

pudesse conversar conosco e explicar toda situação referente o 

diagnóstico. Na verdade não descobri sozinha este hospital, tive uma mega 

ajuda da Paula, uma amiga que também encontrei na internet, que pesquisou 

com outras pessoas descobrindo que o HPP é referencia no Sul do País em 

cardiopatia congênita. No outro dia estávamos conhecendo o médico que cuidaria 

no nosso grande tesouro, uma pessoa bem humorada, cuidadosa e comprometida c o m  a  

profissão, costumo dizer que foi o médico que Deus colocou em nosso caminho. Apesar de ser bem 

humorado foi bem profissional, explicou detalhadamente em palavras e desenho o problema do coração da 

Duda, quais os tratamento, riscos e principalmente casos de sucesso, nesta 

mesma oportunidade ele nos indicou outro anjo em nossas vidas, Dra Flavia 

Lovatto que passou a ser a cardiopediatra da nossa pequena guerreira.

Nossas consultas com a Dra. Flávia eram quinzenais, e os eco cardiogramas 

eram feitas mensalmente, sempre em paralelo com o pré-natal, tudo parecia 

tranqüilo, até que no dia 11/05 fui internada com diagnóstico de parto pré-maturo, 

Graças a Deus o meu obstetra agiu rápido e no mesmo dia comecei a tomar 

injeções de corticóide para amadurecer os pulmões da Duda, achei que poderia 

segurar mais um tempo, mas minha filha queria dar o primeiro e mais valioso 

presente de dia da mães para mim, quando era 3:00 da manhã minha bolsa 

estourou, chamaram o meu médico e já me levaram para o CO, e às 4:27 da 

madrugada, do dia 13/05/2007 (Dia das Mães), nossa  Maria veio ao mundo 

pesando 3,440 Kg e medindo 47 Cm, era prematura de 32 semanas e 2 dias, mas como tive diabetes 

gestacional ela nasceu grande. Momento único que somente quem passou sabe da felicidade de 

escutar o primeiro choro do seu filho(a),  ela tinha um choro forte que somente parou quando a 

colocaram sobre mim, dei um beijo nela e logo a levaram para pesar e fazer os 

procedimentos necessários, após alguns minutos trouxeram ela novamente, 

desta vez bem enroladinha, e disse que era bem provável que fosse para o 

quarto comigo, mas não foi possível, pois deveria ter a alta da cardiologista 

que estava viajando neste momento. Duda era o bebe maior da Neo Natal, 

ficou em um berço fora da incubadora, no dia seguinte fizeram o eco 

cardiograma na presença da Dra Flavia que foi confirmado o diagnóstico de 

anomalia de taussig-Bing, ficamos no Hospital mais 8 dias sendo que 6 foram na 

UTI Neo Natal.

Nossa menininha não teve nenhuma crise ou descompensação cardíaca, seu desenvolvim

ento foi maravilhoso até o segundo mês de vida, quando pegou uma bronquiolite, a partir desde momento ela 

começou a ter um desenvolvimento menor, cansava ao mamar e quando mamava vomitava, sendo assim os 

médicos optaram em fazer o cateterismo. O cateterismo deu tudo certo, ficamos dois dias no Hospital, a Duda estava bem e 

agüentaria esperar mais alguns meses para fazer a cirurgia definitiva, mas os médicos acharam melhor fazer uma paliativa, assim os 

pulmões seriam preservados evitando pneumonias e ela poderia ganhar peso e ter uma qualidade de vida bem melhor. Imagine a nossa 

cabeça, sabíamos do risco da cirurgia, por mais simples que seja tem risco, por outro lado sabíamos que se não fizéssemos ela poderia 

ficar fraca, debilitada e não ter uma boa qualidade de vida, ou poderia ficar bem, assim como estava, foi uma difícil decisão, pedi muito a 

Deus e Nossa Senhora nos guiar, e achamos que a melhor opção seria fazer a cirurgia paliativa.  Agradeço muito a Deus por ter de 

alguma maneira ter colocado em nossos corações esta decisão, desde quando descobri o problema da minha filha sempre optei pelo 

bem estar dela, eu e meu marido fizemos uma promessa de fazer tudo que tivesse ao nosso alcance pelo bem na nossa pequena.
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No dia 05/09/2007 com menos de 4 meses foi marcada a primeira cirurgia paliativa de bandagem pulmonar, seria para preservar os 

pulmões dela até que fosse feito a cirurgia de correção total do coração, nesta cirurgia os médicos apertam a veia pulmonar deixando 

ela bem estreita, evitando assim a passagem de muito sangue para o pulmão, os médicos nos alertaram da gravidade e informou que a 

nossa pequena poderia voltar do centro cirúrgico entubada, com todas as sondas possíveis e todos os acessos que precisasse. 

Na hora de entregar ela ao médico foi a coisa mais difícil da minha vida, mas eu precisava, chorei muito durante as 2 

horas de cirurgia, porém em momento algum passou pela minha cabeça que algo pior poderia ocorrer, rezava 

muito , e para nossa surpresa ela saiu do centro cirúrgico extubada,, a Duda ficou 48 horas na UTI e 

mais 4 dias no quarto. Depois que ela fez a cirurgia ficou super bem, teve um 

desenvolvimento maravilhoso, crescendo e ganhando peso, mesmo sabendo que ela 

teria que ser submetida a outra cirurgia tentei viver um dia de cada vez.

Em Novembro/2008, com 1 ano e 6 meses a Duda foi submetida a um novo 

cateterismo, estava ótima, sem nenhuma descompensação,  mas como tinha 

que fazer a cirurgia definitiva o melhor momento era este, a equipe que cuida 

dela sempre diz que o melhor momento é quando a criança está bem, não é 

fácil para os pais, porém a recuperação será bem melhor, como disse nosso 

combinado seria fazer o possível para o bem estar dela e mesmo com dor no coração 

marcamos a cirurgia para o dia 04/12/08. 

Internamos no dia 03/12, devido a uma emergência a cirurgia da Duda passou para o dia 05/12, logo pela 

manhã a enfermeira passou para ajudar no banho e as 8:00 da manhã entregamos a Duda novamente nas mãos 

do cirurgião, nunca imaginei que seria mais difícil do que da primeira vez, até porque a cirurgia atual era bem mais 

complexa. Foram as 5 horas mais demoradas da minha vida, quando faltava pouco 

tempo para acabar a Dra. Flavia veio falar conosco informando que tinha sido um 

sucesso a cirurgia, o coraçãozinho da Duda já estava batendo e logo estariam 

levando ela para UTI, eu desabei chorar e ela como um anjo me abraçou e chorou 

também. Uma hora depois a Duda passou por nós para ser levada para a UTI, eu não 

desejo que meu pior inimigo passe o que passamos, não foi nada fácil ver minha 

princesinha que a menos de 12 horas brincava, corria, subia em tudo naquela 

situação, entubada, sedada, cheia de fios, acessos, drenos e muitas bombas de 

medicações, esta cena dificilmente será apagada da minha memória.

O pós operatório desta vez foi bem mais lento e complicado, mas posso garantir que 

tivemos mais progressão do que regressão, nos dias iniciais e críticos lembrava de um 

salmo postado pela Marcia Adriana Mãe do Thiaguinho que me ajudou muito, que diz assim: “Ainda que eu 

ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a tua vara e o teu 

ca jado  me consolam” Salmo 23:4. Cada dia que passava era algo que retiravam dela, no mesmo 

dia ela foi extubada, no segundo dia infelizmente ela teve derrame pleural e teve que 

colocar mais um dreno, no terceiro dia tiraram duas medicações e a sonda gástrica, 

passou a tomar medicações e se alimentar pela boquinha, no quarto dia foi 

transferida para uma Semi UTI, onde pude acompanhá-la durante o dia e meu 

marido durante a noite, no quinto dia tiraram um dreno, no sexto dia outro, no 

sétimo o cateter de O2, no oitavo dia o ultimo dreno e no nono dia ela teve alta 

para o quarto. Ficamos mais 6 dias no quarto tomando antibióticos,  devido 

uma infecção que ela pegou no cateter e no dia 18/12 tivemos alta para casa! Estava 

feliz, mas alguma coisa me dizia que a Duda não estava 100%, mesmo tendo todos os 

exames ter dados bons.

Passamos o final de semana em alerta, a Duda não queria comer, não queria brincar e chorava muito, todos 

diziam que era manha, mas meu termômetro de mãe apontava outra coisa, cheguei a ser criticada por familiares 

dizendo que estava tentando encontrar pelo em ovo, por um momento achei que estava realmente errada, mas não! No dia 

23/12 voltamos com a Duda no Hospital e lá estava um outro derrame...como chorei, não conseguia acreditar que estava passando 

por isto novamente, que estávamos naquele quarto de hospital outra vez, mas Deus novamente nos carregou no colo e nos deu 

tranqüilidade para enfrentar este problema. No dia 25/12 a Duda foi para o Centro Cirúrgico colocar um dreno e voltou para UTI, logo em 

seguida o diagnóstico Quilotorax! Foram mais 1 dia de UTI e 22 dias de quarto(Natal e Ano Novo no Hospital), confesso que estes dias 
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foram cansativos, porém tranqüilo, mesmo com o dreno a Duda não parava um minuto, queria correr para todo canto, subir em 

todo lugar e detalhe não parava no quarto, na brinquedo Teka  só dava nós. No dia 16 de janeiro tivemos nossa alta definitiva, 

porém desta vez meu coração estava bem mais tranqüilo.

Hoje nossa guerreira está com 2 anos e 2 meses, super ativa, comunicativa, esperta e muito manhosa, dizer que foi 

fácil estarei mentindo, mas passou! Fazendo uma retrospectiva de tudo que passamos,  não consigo 

encontrar outra resposta. Conseguimos sim! Mas com a ajuda de Deus, sem ele teríamos 

enlouquecido, aprendi também não só acreditar em Deus, mas também confiar que ele está 

sim ao nosso lado sempre e tudo acontecerá dentro do seu tempo e de sua vontade. 

Nossos agradecimentos vem primeiramente para Deus, principalmente 

por ele ter colocado em nossas vidas pessoas tão maravilhosas que 

cruzaram os nossos caminhos, pessoas estas que eu nunca vi antes, 

mas que nos ajudou muito, pessoas que passaram pelo mesmo 

problemas e que lutam pelos filhos mesmo sendo impotentes, mas lutam 

com muitas orações, agradeço a toda equipe médica do Hospital Pequeno 

Príncipe, aos meus familiares e amigos que nunca nos abandonaram. 

Acredito que minha filha está curada, porém não descuido em momento algum 

do seu tratamento, crianças cardiopatas sempre precisaram ter um acomp

anhamento constante quando ela irá fazer outra cirurgia nós não sabemos, somente Deus 

conhece nosso futuro, mas sei que ele estará ao nosso lado em cada momento de nossas vidas.

Nascimento: 13/05/2007  Curitiba  PR

Cardiopatia: DVSVD+CIV+TGVB+EP 

Mãe: Elilda

Pai: Adão 

Contato: elilda@embratel.com.br
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