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com tal deformação? Perguntei!
São dois os momentos de grande impacto

emocional para nós os pais de crianças portado-
ras de deficiências cardíacas: o diagnóstico da
cardiopatia e o momento da indicação cirúrgica.
Para nós, a descoberta da cardiopatia desen-
cadeia um turbilhão emocional que envolve a
aceitação do filho doente, da doença e o medo
do futuro desconhecido.
A falta de orientação nos traz um despreparo

psicológico para lidar com a situação. O medo é
principal deles. E se meu filho(a) “não acordar”
da anestesia? A dor que pode ser insuportá-

vel, o isolamento na
UTI, e, principalmen-
te, a necessidade de
se elaborar a angús-
tia de morte associa-
da à cardiopatia e aos
riscos da cirurgia em
si, assim como o sen-
timento de impotên-
cia frente a essa situ-
ação...
Pensando em tudo
que passei, busquei
na pesquisa e no
intercâmbio de expe-
riências com outras
mães da internet
suprir a minha falta
de informações para
o problema do meu
filho. Nunca quis
ficar no lugar do
médico, mas queria
saber... Atualmente
tenho uma comunida-
de no Orkut (Amigos
do Coração) e um
blog de mesmo nome,
que eu menos de um
ano já passou dos 28
mil acessos.
Algo simples, sem
pretensão de resolver
todos problemas ou
mesmo atuar como
descobridor... Mas de
informar mesmo e
falar “de mãe para
mãe” que estamos ali
para “trocar”. Trocar
experiência, sentir a
dor do outro e
em alguns casos até
ajudar efetivamente
buscando os cami-
nhos para o tratamen-
to.
Precisamos estar pre-
parados para lidar
com a situação
naturalmente espera-

da neste momento, para termos condições de
transmiti-la àquele pequeno ser. O único aliado
nessa hora é o próprio médico. Parece que só ele
tem a informação, detém todo conhecimento.

Durcila Cordeiro é jornalista, mãe de car-
diopata e coordenadora das ações da ONG
Pequenos Corações em Mato Grosso/gerente
em Cuiabá e Várzea Grande.
www.amigosdocoracao.wordpress.com

??

O coração para as pessoas está
associado à vida e à morte.
É o primeiro órgão do corpo
humano a iniciar sua formação
na terceira semana de gesta-
ção, e a alcançar um maior
desenvolvimento na quarta ou
quinta semana, batendo em
ritmo regular e compassado, e é
também o último órgão a parar

de funcionar, simbolizando o fim de uma exis-
tência.
Então como evitar o susto e o medo,

quando aquele “bebê
perfeito” tão esperado
passa a ser “o filho
com defeito”? Como
evitar o sentimento de
culpa? O que eu fiz?
Há milênios cora-

ção é envolto em sim-
bolismos, assumin-
do as mais diversas
formas: “símbolo do
amor profundo e ver-
dadeiro, das emoções
que não obedecem à
razão: Amar de todo
o coração; na defi-
nição de caráter e
índole: Puro de cora-
ção; ter coragem e
ânimo: Não lhe falta
coração para a luta;
do centro, a parte
mais importante de
um lugar: O coração
da cidade”.
Diante de tamanha

importância atribuída
ao coração, pode-se
imaginar como essa
carga simbólica inter-
fere no equilíbrio
emocional de uma
família, ao saber que
seu bebê nasceu com
uma malformação no
coração, uma cardi-
opatia. Poucas doen-
ças são tão assustado-
ras quanto as cardía-
cas, pois são sentidas
como ameaça não só à
saúde, mas principal-
mente à vida, gerando
um processo de ansie-
dade muito angustian-
te.
Passado o susto,

vem a corrida desen-
freada para tentar
salvar aquele bebê
que mesmo não sendo
como o esperado, não é menos amado. Não se
pode medir a dor e ao mesmo tempo a força
que a família, principalmente a mãe, consegue
tirar dessa situação adversa. Nada mais importa,
somente o bebê!
Eu passei por isso e sei bem como o fato cai

como uma bomba sobre nossas cabeças. A falta
de informação é ainda mais assustadora. Parece
algo tão distante da realidade... Como pode uma
criança tão pequena ser “cardíaca” ou nascer

Coração... batida da vida!

DURCILA CORDEI-
RO

O Q U E V O C Ê P E N S A

T I R E S U A
ÇA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A PARALISIA INFANTIL,
DENOMINADA “VACINOU É GOL.
VAMOS VESTIR A CAMISA DA
VACINAÇÃO INFANTIL”, VAI ATÉ O DIA
9 DE JULHO EM TODOS OS POSTOS
DE SAÚDE, SENDO 22 CENTROS
DE SAÚDE E 63 PROGRAMAS
SAÚDE DA FAMÍLIA, DAS 8H ÀS

17H, PARA CRIANÇAS MENORES
DE CINCO ANOS. A POLIOMIELITE,
OU PARALISIA INFANTIL, É UMA
DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA VIRAL
AGUDA. ELA ATINGE PRINCIPALMENTE
CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS E PODE
SE CARACTERIZAR POR PARALISIA,
PRINCIPALMENTE DOS MEMBROS
INFERIORES. FIQUE ATENTO.

Poucas doenças são tão
assustadoras quanto as car-
díacas, pois são ameaça não
só à saúde, mas à vida

CARDIOPATIA

ENQUETE

DÚVIDA
RAIMUNDA LIMA, DO PRAIEIRO,
QUER SABER SOBRE A CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA A
PARALISIA INFANTIL

“
As leis de trânsito são respeitadas no Bra-
sil? A equipe do jornal Folha do Estado
foi às ruas para saber a opinião da popu-
lação

ÇNa minha opinião, não.
Falta uma reestruturação no
sistema de ensino das auto-
escolas. Vamos ver se com
essa nova exigência de aulas
terem que ser ministradas à
noite a qualidade de motoris-
tas aumente. Os motoristas
também precisam se consci-
entizar e tomarem mais cui-
dado no trânsito. Se cada um
fizer sua parte, tudo melhora.

ÇNa minha opinião, as leis
são respeitadas em parte.
Isso acontece porque a fisca-
lização não é severa. Muitos
fiscais fazem vista grossa.
Por exemplo, é proibido falar
ao celular , mas não é proibi-
do fumar quando se está ao
volante. Muitas coisas preci-
sam ser revistas. As pessoas
precisam apreender a respei-
tar o trânsito.

ÇNa minha opinião, não. É
só andar pelas ruas para
perceber. Estamos com uma
geração de motoristas irres-
ponsáveis e que não res-
peitam os pedestres. A fis-
calização é muito falha. No
Brasil, a punição para moto-
ristas infratores deixa muito
a desejar. As leis são boas,
mas ineficazes, e falta boa
vontade para quem as aplica.

LUIZ DOS SANTOS ALUÍSIO DUARTE MARLI DA SILVA

opinião

FECHADO
ÇO deputado estadual Per-
cival Muniz (PPS) resolveu
“jogar lama no ventilador” e
afirmou que vai denunciar
o governador Silval Barbo-
sa (PMDB) por práticas ile-
gais, caso este entre com a
ação por calúnia e difama-
ção contra Percival. Mesmo
fazendo todo o estardalha-
ço, o deputado deixou claro
que só tomará essa atitude
se realmente Silval o pro-
cessar. Se isso não ocorrer,
Percival ficará, como se diz,
“quietinho no seu canto”.
Essa eleição vai ser brava.

G

C I R C U I T O

Lamaçal
ÇE por falar em Percival
Muniz, ele confirmou que o
pré-candidato Mauro Mendes
(PSB) convidou sua mulher, a
ex-deputada Ana Carla Muniz
(PPS), para ser vice em
sua chapa. Outros nomes
são cotados para o cargo
também, mas caso o PPS
confirmar o apoio a Mendes,
o vice pode ser indicado pela
sigla. Espertamente, Percival
quer garantir a sua candida-
tura e emplacar sua mulher.

Vice de Mauro

ÇNas eleições deste ano
o que promete ser maior
que o debate político será
o embate jurídico. Os polí-
ticos estão se prometendo
processos que não acabam
mais e pelo jeito essa vai
ser a tônica da campanha
este ano. As propostas de
governo deverão ficar em
segundo plano...

Na Justiça

ÇParece que o clima entre
o pré-candidato Wilson
Santos e o seu eterno
marqueteiro, Antero Paes
de Barros, pré-candidato ao
Senado, não anda muito
bom. Wilson estaria irrita-
do com o fato de Antero
só pensar em sua candida-
tura e ignorar que o projeto
maior é eleger o candidato
ao governo.

Magoado

ÇEstão “bombando” na
internet, no site de vídeo
YouTube, as duas men-
sagens que a senadora
Serys gravou para o progra-
ma eleitoral do PT e que
foram censuradas pela dire-
ção da sigla, liderada pelo
seu desafeto Carlos Abicalil.
Nas mensagens, a senadora
petista exorta a militância a
seguir na luta contra a dis-
criminação e em favor da
ética e da honestidade.

Furando o cerco

ÇOs candidatos que possu-
em programas de rádio ou
televisão não podem mais
aparecer. Pelo menos desde
ontem a legislação deter-
mina que eles apareçam
apenas nos programas par-
tidários para angariar a sim-
patia dos eleitores. Ainda
bem, porque estava sendo
abuso demais.

ÇO governador Silval Barbosa (PMDB) na abertura da campanha
“Cartão Vermelho” ao Trabalho Infantil, no Ginásio Aecim Tocantins,
na noite de quinta-feira, antes da partida de futebol de salão que
envolveu autoridades e representantes da imprensa.

ÇA deputada Thelma de Oliveira, presidente regional do PSDB em Mato Grosso, participa hoje, em
Salvador (BA), da convenção nacional dos tucanos para oficialização da candidatura de José Serra à
Presidência da República. Outros tucanos ‘pantaneiros’ também já estão na capital soteropolitana para
o evento e, de quebra, tentar pegar uma praiazinha. A revoada foi grande.

Fora da TV

ÇA rádio fofoca que fica
instalada nos corredores
do Palácio Paiaguás infor-
mou que a ida do ex-
deputado Nico Baracat
para a chefia de gabine-
te do governador Silval
Barbosa está incomodan-
do muita gente. Humm...

Boataria

ÇCotada para ser vice de
Silval Barbosa, Serys tem
demonstrado fôlego de leão.
Partiu de Londres, onde par-
ticipou de debates ambien-
tais em nome do Congres-
so, voou a noite toda e
desembarcou direto para o
Senado. Presidiu sessão e
deu várias entrevistas expli-
cando por que se recusou a
assinar o projeto de aumen-
to salarial para os servido-
res públicos.

Haja fôlego
ÇO PSB divulgou uma nota
ontem reafirmando o compro-
misso do pré-candidato Mauro
Mendes em reeleger o depu-
tado federal Valtenir Pereira,
presidente estadual do partido.
Além de Pereira, o compromis-
so também é estendido para o
pré-candidato ao Senado Pedro
Taques (PDT). Engraçado é que
Mauro ama Valtenir, mas Valte-
nir está “cego” de amores pelo
governador Silval Barbosa.

Amores e traições
ÇNa tentativa de querer apa-
recer mais que o outro, cole-
guinhas de profissão (repórte-
res de TV) quase se ‘pegaram’
ontem na coletiva do novo pre-
sidente do TRE, Rui Ramos.
Enquanto ambos batiam boca
para ver quem faria a próxi-
ma pergunta ao presidente, os
demais assistiam e o próprio
Rui Ramos não escondeu a sur-
presa e desconforto. Cada uma!

Aparecidos

‘Expulsão’
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VEM

GO ex-governador Blairo
Maggi (PR) e o prefeito

de Rondonópolis, José Car-
los do Pátio (PMDB), irão se
encontrar na próxima segun-
da-feira no município. Em
ano eleitoral, o melhor é dei-
xar as brigas passadas, refe-
rentes às eleições para pre-
feito em 2008, de lado.

No período de estiagem,
o número de focos de

calor aumentou drasticamen-
te. Em Rondonópolis, o aler-
ta já foi dado. Em ape-
nas um dia foram registrados
50% de queimadas a mais
do que o mês de março intei-
ro do ano passado. E quem
paga o ‘pato’ é a população.

Marcos Vergueiro/Secom-MT

Divulgação


