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DIAS DE TURBULÊNCIA 

Dias antes da data do nascimento do nosso segundo 

filho, Gardênia, a mãe de Soraya, chegou em Petrolina para 

nos dar uma mão. Em 18 de janeiro de 2002, 

aproximadamente ao meio-dia, no Hospital Memorial de 

Petrolina, as doutoras Erika e Elivania, por cesariana fizeram 

o parto do nosso bebê Artur. Além de tamanho e peso 

normais; seus reflexos e outras funções básicas tambem 

foram testados. Nosso segundo filho era saudável. Soraya e 

eu estávamos muito satisfeitos. 

Por causa da cesariana, Soraya passou mais uma 

noite no hospital, mas o estado dela era realmente muito 

bom. Ainda no hospital, Artur comeu pela primeira vez, e, ao 

contrário de seu irmão, Vinícius, que a princípio não se 

adaptou bem ao aleitamento materno, ele parecia ser um 

bom comedor. 

Dois dias depois, eu levei Vinícius para o hospital para 

trazer Artur e sua mãe de volta para nossa casa. Quando 

voltamos, nós ficamos realmente encantados ao ver que 

Edileuza, nossa governanta e a babá Maria, tinham feito um 

grande trabalho organizando tudo para o nosso regresso. 

A primeira noite  do Artur em seu novo quarto não 

foi tão boa. Embora tenha comido bem naquele dia, nosso 

caçula ficou agitado durante toda a noite. No terceiro dia, a 

situação se tornou ainda pior. Devido a isso, Soraya e 

Gardênia levaram-no ao médico. Dois médicos examinaram 

nosso bebê e os dois pensaram que ele tinha apenas cólicas, 

dizendo: "Leve seu bebê para casa. Ele vai ficar bem muito 

em breve." 

Soraya não concordou, então ela levou Artur para a 

pediatra Fátima da Luz, que, após examiná-lo, prescreveu 
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um antibiótico chamado Rocefin porque ela pensava que ele 

tinha alguma infecção. Drª Luz pediu para ver o bebê no dia 

seguinte. Com a receita nas mãos, Soraya imediatamente 

ligou para nosso amigo farmacêutico, Ferraz, que estava 

acompanhando o nosso Artur desde o nascimento. 

No dia seguinte, Soraya e Gardênia voltaram com 

Artur para ver a Drª Luz. Durante essa segunda consulta, 

Artur parecia relaxado, dirigindo Drª Luz a dizer que tudo 

estava bem e que Soraya deveria ir para casa: “se o bebê 

estiver sofrendo de uma infecção, o medicamento prescrito 

irá cuidar dela”. 

 Em casa, apesar de nossos esforços constantes para 

confortá-lo, Artur chorava ininterruptamente. Na verdade, 

quanto mais nós tocavamos nele, mais alto ele gritava. 

Apesar de comer regularmente, Gardênia, minha sogra, 

tinha uma intuição: "Artur é um bom comedor, ele não é 

como Vinicius, ele deve está apenas com fome". 

Gardênia pensou que Soraya não tinha leite 

suficiente para satisfazer a fome de Artur. Então, nós 

complementamos sua alimentação com uma mamadeira 

cheia de alimento infantil. Provando que Gardênia estava 

certa, o nosso Rei Artur tomou toda a mamadeira e 

praticamnete caiu em um sono profundo.  

Infelizmente, apenas um par de horas. Mais tarde, 

como que de repente, ele acordou gritando tão alto e com 

força que era quase como se ele estivesse sendo 

eletrocutado. Nós ficamos desesperados, todo mundo 

correu para vê-lo, porém, não sabíamos o que fazer.  

Eu acordei totalmente desgastado, pois já vinha 

dormindo mal por dias. Devido ao meu cansaço, eu já não 

estava sendo produtivo no meu trabalho como de costume.  
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Na nossa angústia, decidimos levar Artur para uma 

terceira opinião. Naquela manhã, eu não tinha falado direito 

com Soraya, então depois de um meio-dia de trabalho, fui 

para casa para almoçar. Quando entrei em casa, encontrei 

Gardênia e ela me disse. "Olha, eu estou muito preocupada 

com este bebê. Somente hoje, mais dois médicos 

examinaram-no , e nada foi resolvido. 

“ O que devemos fazer? “ 

“Eu não acho que devemos levá-lo a outro médico 

agora. Além disso, ele está esgotado e precisa de um bom 

descanso ". 

 Confiando na experiência de minha sogra, nós seguimos 

seu conselho. Mais tarde nesse mesmo dia, ela usou uma 

frase que teria um grande impacto na vida de Artur. 


