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Pequenos, porém valentes
FOTOS DIVULGAÇÃO

Exposição na sala de espera da UCI/ UTI Neonatal e Pediátrica iniciou na segunda

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

As gêmeas Natália e Nicole 
Carvalho Teixeira nasceram 
prematuras no dia 9 de no-
vembro de 2014, quando a 
mãe Marilene Silveira Carva-
lho estava com 33 semanas de 
gestação. O pavor maior foi 
quando descobriu que Natá-
lia encontrava-se na posição 
para nascer de parto normal, 
enquanto Nicole permane-
cia virada, mas ambas com 
pouco peso. “Levei um susto 
muito grande. Primeira coisa 
que passou na cabeça era 
saber se estavam bem e com 
saúde para virem ao mundo”, 
conta. “Queria esperar mais, 
mas havia chegado a hora”, 
recorda.

Natália, preparada para 
nascer, chegou com 2.045 
quilos e Nicole, com apenas 
1.975 quilo. Ao invés do parto 
normal, Marilene teve que 
fazer cesárea. As pequenas 
valentes precisaram fi car na 
UTI para ganhar peso. “Fo-
ram 12 dias”, revela a mãe.  

12 dias de apreensão por não 
poder pegá-las no colo, em-
bora soubesse que as meninas 
estivessem bem e recebendo 
todos os cuidados para que 
se desenvolvessem. “O pior 
de tudo foi não poder fi car 
com elas. Pegá-las no colo e 
por não poder amamentá-las 
direto desde o começo, como 
ocorreu quando tive meu 
primeiro fi lho. Esses são os 
piores sentimentos e que 
me abalaram muito, pois os 
bebês logo que nascem vão 
para a mãe e mamam e eu 
não pude fazer isso com elas”, 
relembra.

Marilene revela que sentia 
que as filhas queriam sua 
presença mais de perto. “Mas 
com elas na incubadora eu 
podia fi car apenas do lado, 
olhando-as”, diz. Apesar de 
passar por dias difíceis até 
que pudesse ter as pequenas 
nos braços, hoje Marilene 
conta que as guerreiras levam 
uma vida normal, cheias de 
energia. Desde o nascimen-
to até hoje tiveram apenas 
bronquiolite e resfriados, 

De 18 a 24 de novembro: a exposição vai fi car na 
nova sala de espera da UCI/ UTI Neonatal e
Pediátrica, no 3º andar do Hospital Santa Cruz;

De 25/11 a 01/12: a exposição fi cará na recepção 
dos convênios;

De 2 a 8 de dezembro:  a mostra estará no
Shopping Santa Cruz.

LOCAIS DA EXPOSIÇÃO

As gêmeas Natália e Nicole hoje com cinco anos

mas nada que não pudesse 
ser solucionado com acom-
panhamento médico e uso de 
medicamentos. “Vejo que o 
mais importante de tudo é ter 
uma boa alimentação durante 
a gestação e se cuidar. Isso 
foi importante para que elas 
nascessem saudáveis, embora 
prematuras”, acredita.

EXEMPLOS
Natália e Nicole são exem-

plos. Foram fortes e guerrei-
ras, assim como tantas outras 
crianças que vêm ao mundo 
de forma prematura. No mês 
voltado à prematuridade, 
conhecido como Novembro 
Roxo, o Hospital Santa Cruz  
realiza a exposição fotográ-
fi ca dos Pequenos Valentes, 
projeto iniciado em 2014 e 
que, cinco anos depois, mos-
tra as histórias de superação 
das crianças que precisaram 

fi car por um período inter-
nadas.

Desde segunda-feira, dia 
18, a mostra está na nova 
sala de espera da UCI/ UTI 
Neonatal e Pediátrica. Ao 
todo, são nove crianças e seis 
famílias envolvidas. A ideia  
é mostrar que as crianças fo-
tografadas naquele primeiro 
ano de projeto hoje estão 
grandes, bem, fortes e felizes. 

Como o nome do projeto já 
diz, foram pequenos valentes.

Para quem se interessou na 
exposição, confere no quadro 
abaixo os demais locais onde 
as fotografi as serão expostas. 
Ainda, as histórias de supera-
ção dos Pequenos Valentes do 
HSC estão narradas no site da 
casa de saúde. O projeto foi 
uma iniciativa das equipes 
da UTI Pediátrica e da UCI. 


