“Temos um sonho...e nosso sonho é soltar suas
mãozinhas e te esperar do outro lado com os
braços abertos para te abraçar. Nosso sonho é
te ver andar e correr, nosso amado filho. ”
Nós somos Thiago e Manu, pais com uma missão dada por Deus, e
vamos contar a história do nosso pequeno e grande Arthur.

Manhã do dia 02 de Maio de 2015, após um dia feliz onde fizemos
nosso chá de bebê, estávamos agora fazendo uma ultrassom para saber
como estava nosso tão sonhado bebê. A notícia não era boa e precisamos
ligar para a obstetra responsável pelo nosso pré-natal e ela de imediata
nos disse que deveríamos ir para o Hospital da Unimed. Tinha chegada
a Hora. Arthur deveria nascer naquele dia, com urgência. A barriga já
não era o lugar mais seguro para ele estar.
31 semanas de gestação, parto prematuro que já vinha sendo
anunciado, pois, desde as 20 semanas descobrimos uma restrição de
crescimento intrauterina, no qual fazia com que Arthur fosse um bebê
PIG (pequeno para idade gestacional). Sendo assim, com uma gravidez
acompanhada de dias tensos, medo da perda, exames 2x por semana e
experiências de fé com Deus....chegamos, então, ao dia que marcaria
nossas vidas.
Eram exatas 12h51m quando ouvimos
o seu choro (na verdade, nem esperávamos
por isso, pois os médicos haviam nos
alertado que ele poderia não chorar devido
a prematura extrema e baixo peso), e que
choro forte ouvimos! Mas, foi um momento
rápido e quase não conseguimos ver o
rostinho do nosso filho. Os médicos foram
muito rápidos e logo o levaram para a
Utineo. Arthur nasceu com 890 gramas, 36 cm, Apgar 9/9 e uma
enorme vontade de viver!!

Foram 58 dias de internação, 16 dias entubado, várias transfusões
de sangue, esquemas de antibióticos, exames, 1 pneumonia, dias de
choro, de aprendizado e uma grande oportunidade dada por Deus de
viver um milagre. Arthur desde o nascimento nos ensina sobre
SUPERAÇÃO e vontade de viver.
Vivemos dias de aprendizado e experiências inesquecíveis como
pegar nosso filho pela primeira vez no
colo depois de 17 dias de nascido. Que
dia

lindo

e

marcante...lágrimas

escorriam dos nossos olhos, nossa
mente lutava com nosso coração, pois
a mente queria sentir medo de pegar
uma criança tão pequena e nosso
coração transbordava de alegria e
gratidão. Naquele momento sentimos
que tínhamos um filho, nos tornamos,
pais.

Foram dias de aprendizado em Deus, de muita oração e
constantemente vinha em nossa mente palavras do nosso Senhor Jesus
que dizia: “Não temas, porque eu sou
contigo; não te assombres, porque eu
sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo,
e te sustento com a destra da minha
justiça.” Isaías 41:10. Mesmo em dias
de cansaço da rotina do hospital e dos
dias parecem longos de mais....chegou o
tão esperado dia da alta. Ah que dia
desejado!!!
Agora em casa, nossa rotina
precisou ser refeita, nossas prioridades
mudaram e nossas expectativas foram sendo refeitas.

Após um mês sem poder sair casa, pois ele ainda era um bebê
pequeno e com baixo peso, pesava 1,860kg quando tive alta do hospital,
comecei a fazer terapias de estimulação precoce. Aos 3 meses de nascido
iniciamos as fisioterapias motoras.
E continuamos com as terapias e
sempre buscado o melhor para o
desenvolvimento de Arthur. Até o um
dia começamos a notar que todos os
prematuros que haviam nascido no
mesmo período dele já haviam atingido
todos os marcos do desenvolvimento
motor esperados para a idade. Mas,
Arthur não atingia e aos 2 anos, idade
limite para alcançar os marcos do
desenvolvimento,

isso passou a nos encomendar ao ponto de

procurarmos médicos especialistas na cidade de Recife – PE.
E ao fazermos todo os exames solicitados
pelo médico, veio a confirmação do que o
quadro clinico já mostrava: Leucomalácia
Periventricular. Nosso filho agora tinha
um diagnóstico Paralisia Cerebral do tipo
espástica, GMFS III, apresenta atraso em
seu

desenvolvimento

diplégico,

com

psicomotor,

comprometimento

em

membros inferiores, predominância do lado
esquerdo.

Hoje, aos 3 anos de idade as
terapias são diárias, ele já fez 3
aplicações de botox para diminuir
os efeitos da espasticidade. Esta
que consiste no enrijecimento do
tônus muscular ao mesmo tempo
que gera fraqueza do musculo,
impossibilitando,

assim,

a

realização de movimentos comuns
e dificultando o equilíbrio, marcha e controle corporal. Ao longo do
tempo pode gerar deformidades ósseas, incapacidade motora,
encurtamentos e atrofias musculares. Arthur anda, do jeitinho dele, com
ajuda de andador. O sonho dele é andar de patinete, como os amigos
andam, mas ele não consegue e mesmo assim sempre mostra seu
sorrisão

por

onde

passa.

Ele

me

ensina

muito

sobre

CONTETAMENTO.
Na tentativa de buscar
sempre o melhor para nosso
filho, descobrimos a Rizotomia
Dorsal

Seletiva

como

uma

esperança para ver nosso filho
andando

e

correndo

como

qualquer criança da sua idade.

Ao pesquisarmos, conversamos com os médicos e famílias que já
fizeram....descobrimos e escolhemos fazer com o centro de maior
referência na área de tratamento para crianças pequenas com PC
espástica. Pois, uma cirurgia como esta má executada por levar a total
perda dos movimentos e incapacidade motora de forma irreversível. É
um cirurgia delicada
O St. Louis Children´s Hospital é o centro de maior referência no
mundo para tratamento e cirurgias de Rizotomia Dorsal Seletiva em
crianças. Composta por uma equipe com experiência em mais de 4.000
crianças operadas e uma técnica menos invasiva e com melhores
resultados, esta se tornou nossa escolha, pois buscamos sempre o
melhor para nosso filho. No Brasil é de conhecimento que, mesmo com
técnica diferente, se faça a rizotomia em crianças maiores e adultos. O
tempo tem passado e quanto antes fizermos a cirurgia, melhores serão
os resultados. Temos lutado e depositado nossas esperanças em Deus,
pois Ele é poderoso para mover corações, abrir portas, abençoar pessoas
para que sejam usadas para nos abençoar, Ele pode garantir que
conseguiremos e que este sonho seja uma realidade.

O tempo não espera, ele corre e de pressa se passam os dias. É
preciso correr e como pedir para Deus parar se o que mais queremos é
ver correr e andar....mas não, não o tempo e sim o nosso pequeno e
grande Arthur.

Somos uma família e este é nosso sonho, contamos com você para
sonhar conosco e nos ajudar a realizar!

Deus te abençoe!
Thiago e Manu

