André, nosso filho

Quando penso em contar a história do André, nosso filho, meu e do
Paulo, já fico tomada por muita emoção, porque revivo todos os
momentos e situações da sua chegada em nossa vida;
Garanto que esta é a história mais bonita de todos os tempos!
No dia 25 de Março de 2008 o Fórum de São Carlos nos chamou,
eu e o Paulo, para conhecermos um bebê que ainda estava no hospital,
por ter nascido prematuro extremo, com peso de 845 gramas, e medindo
35 cms, com 26 semanas, e precisava, portanto, de urgentes cuidados
maternos, usando o método canguru, já que a mãe , depois de tê-lo foi
ao juiz para autorizar a sua doação.
Quando nós o conhecemos, ele estava com um mês e 25 dias de
vida e pesava 1 quilo e 400 gramas. O seu nome André foi escolhido
pelas enfermeiras, que o paparicavam e se desvelavam nos cuidados
para com ele.
E assim ao vê-lo, já sentimos que a nossa escolha estava feita. O
André já era nosso filho.
Durante os 45 dias no hospital o André permaneceu aconchegado
ao nosso corpo, meu e do Paulo, lutando pela sobrevivência.
Foram dias muito difíceis porque, por conta da sua prematuridade,
muitas complicações ocorriam, como as várias apnéias, muito graves, e
nesses momentos ficávamos com muito medo de perdê-lo. Ainda no
hospital, o retinólogo descobriu que ele estava com a retina descolada,
retinopatia da prematuridade. Fomos então para a UNICAMP de
ambulância, com descrédito dos médicos, porque diziam que dificilmente
ele iria enxergar. A Unicamp nos encaminhou para avaliação de uma
retinóloga muito concenceituada, a Dra. Nilva S. B.Moraes, em São
Paulo, que se sensibilizou muito com a história do André e indicou a
cirurgia, dando a autorização por escrito, dizendo que era possível, sim,
a cirurgia, em um olho,e que ele iria enxergar até 60%. Com a
autorização da Dra. Nilva, a UNICAMP realizou a cirurgia e hoje, mesmo
com a visão de um olho só, com seis graus de miopia, e sem enxergar
dos lados, André é muito resiliente, e enxerga até o que Deus duvida.
Mas como diz a Dra. Nilva, as pesquisas para retina estão muito
adiantadas, e ela tem esperança que muito em breve, possa fazer a
cirurgia do outro olho.
Além da visão, o nosso pequeno teve outras complicações, precisou
frequentar a fisioterapia durante dois anos, não conseguia andar, mas a
estimulação visual e a fisioterapia fizeram maravilhas com ele.
Atualmente André anda que nem um serelepe, pula, dança e se
deixarmos ele é capaz de escalar o monte Everest! Também tem
problemas de audição, perdeu moderadamente sua audição, no entanto,

consegue ouvir, só mesmo nós é que percebemos essa perda.
Mas mesmo com o pequeno problema da audição, André tem muita
musicalidade, muito ritmo e tem até um professor de música, guarda
todas as letras, e sai cantando pela casa, é tagarela e sua fala é perfeita!
E tem até preferências musicais, quando entra no carro com a gente,já
pede a música que ele quer ouvir.
Foi muito penoso o início de vida do André, nunca esqueceremos
aqueles momentos, hora de muitas alegrias, hora de muitas tensões,
mas não nos arrependemos nem um pouco das nossas decisões! Nosso
filho foi a coisa mais importante das nossas vidas, com a chegada do
André aprendemos muito, aprendemos a valorizar muito a família, os
amigos, e vimos que isto é o que importa realmente na vida. Recebemos
o apoio de todos ao nosso redor. Nesse trajeto conheci pessoas
maravilhosas, entendi que o que vale da vida é isso; uma verdadeira
rede, pessoas que trabalham para que tudo dê certo...
Hoje André tem três anos, está na escola, perfeita situação
cognitiva, uma memória incrível, carinhoso, comunicativo, gosta das
pessoas, ativo, fala nome feio, sabe o que é certo e errado.
O André nos ensinou que o tempo é agora, que não existe um
futuro tão distante, que todos os dias podemos ter novas esperanças e
descobertas, que a vida é feita de uma ciranda, que Deus existe.
E o que nos impressiona é como o nosso André é querido, todos o
acham encantador, ele conquista a todos!
Quanta coisa temos vivido, sei que temos uma batalha ainda pela
frente, mas quem não tem não é mesmo?

Mamães Canguru!

Eu e meu Pai...Primeira vez que me pegou no colo, está morrendo de medo!Rsrsrs

Fisioterapia

Meu primeiro óculos!

