Caso Clínico - O menino que venceu a doença

Era maio de 2013 quando Fernando Peiter dos Santos, então com 7 anos, passou por mais um
exame de rotina em Florianópolis (SC). O menino nasceu com uma comunicação
interventricular (CIV), uma má formação congênita caracterizada pela existência de um orifício
entre os dois ventrículos do coração, esquerdo e direito.

Durante um ecocardiograma de controle, o cardiologista constatou que havia uma massa
próxima ao coração. Mas o especialista disse aos pais do paciente, Karin e Fernando, que não
era preciso se preocupar, porque provavelmente se tratava do resto do timo, comum nessa
idade. O timo é uma glândula situada no tórax, atrás do osso esterno, que faz parte do sistema
imunológico e diminui de tamanho até desaparecer no início da adolescência.

Sarcoma

Dois meses depois, em julho, durante uma tomografia, o radiologista se assustou com o que
viu: a tal massa próxima ao coração havia crescido tanto que já estava comprimindo o pulmão.
Tratava-se, na verdade, de um tumor.

“O laudo médico para identificar o tumor constatou que era um sarcoma”, lembra Karin.
Trata-se de um tipo de câncer que atinge músculos, ossos ou vasos sanguíneos, um dos mais
difíceis de serem tratados, pois cria metástase, ou seja, espalha-se rapidamente pelo
organismo.

Karin e o marido decidiram procurar um especialista em São Paulo. Levaram Fernando ao Dr.
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Vicente Odone Filho, médico oncologista que atende no Instituto de Tratamento do Câncer
Infantil (Itaci), ligado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (USP).

Ao longo de um mês, enquanto realizava exames em São Paulo, o tumor de Fernando voltou
bem maior do que era. Atingiu a clavícula, a ponto de o menino mal conseguir respirar. Foi
internado em 8 de outubro no Itaci e, no dia 10, transferido para a Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do hospital. No dia 11, Fernando começou com as sessões de quimioterapia. Dois dias
depois, deixou a UTI e, mais tarde, recebeu alta do hospital, embora tenha continuado com a
quimioterapia.

Fé

Em São Paulo, um amigo de Karin, Nael, falou sobre o Instituto Espírita Cidadão do Mundo
(IECIM) para ela e o marido. Karin decidiu levar o filho até lá para tentar um tratamento. “Eu
não era espírita, como a minha irmã, mas conhecia um pouco da doutrina”, diz Karin. Em
Florianópolis, ela chegou a levar Fernando ao centro espírita Filhos do Amor, frequentado por
uma amiga. O maior impedimento de Karin em seguir a doutrina estava na fé do marido,
Fernando. “Ele é mineiro do interior, foi criado em uma família extremamente católica e
frequenta a igreja”, diz. Mas o marido jamais impediu que a mulher procurasse ajuda para o
filho, onde quer que fosse.

No dia 2 de novembro, Karin levou o filho Fernando ao IECIM. “Todos nos receberam de forma
calorosa, foram muito queridos”, diz. Fernando estava bastante debilitado, usando uma
máscara cirúrgica.

Durante o atendimento espiritual, o mentor perguntou de onde a família era e colocou as mãos
sobre o paciente, que estava sentado no colo de Karin. “Ele olhou para cima, apontou para o
alto e me disse que eles, os espíritos, estavam dizendo que o meu filho seria curado”, lembra
Karin, emocionada. “Foi uma declaração muito importante, para mim, aquilo já bastava”.

Sem tumor
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No dia 4 de novembro, Fernando foi submetido à primeira tomografia depois da volta do tumor.
Dias depois, o resultado do exame chegou: não havia mais tumor algum. O exame anterior,
feito em 9 de outubro, havia mostrado que o tumor estava gigante, comprimindo os pulmões do
menino.

“Duas médicas do Itaci nos disseram que o resultado era extremamente positivo, mas que era
preciso viver um dia de cada vez”, diz Karin. Isso porque se tratava de um tumor muito
agressivo e poderia voltar. “Os médicos não queriam que nós desistíssemos de fazer a
quimioterapia e acabaram reforçando o tratamento nos meses de novembro e dezembro”,
afirma.

Fernando manteve as sessões de quimioterapia até o fim de fevereiro. O oncologista, Dr.
Vicente, disse que, normalmente, o prazo para saber se houve a cura completa de um tumor é
de cinco anos. “Mas, no caso do Fernando, ele poderia dar essa confirmação em dois anos”,
diz Karin. Por ser um tumor agressivo, se a doença voltasse, seria mais rápido.

“Mas eu já tinha essa certeza, de que ele havia sido curado”, afirma Karin, que precisou lidar
com a doença do filho enquanto cuidava da recém-nascida Carolina, que tinha seis meses
quando o irmão adoeceu. “Nós a deixamos com a minha mãe em Florianópolis, enquanto
ficamos com Fernando em São Paulo, para o tratamento”.

Cabelo

Hoje, o menino, que completou 8 anos em julho, está feliz, saudável, estudando no segundo
ano do Ensino Básico. “Ele está muito bem, brincando, e o cabelo já cresceu”, diz a mãe.
Durante todo o processo, segundo Karin, o comportamento do filho surpreendeu. “Para ele,
não foi tão dolorido como foi para nós, os país”, afirma.

Fernando foi bastante mimado, na condição de primeiro filho e primeiro neto. Além disso, em
pouco tempo de vida, o menino já havia passado por três cirurgias: com um ano e meio, para
corrigir estrabismo; com 4 anos, para retirar adenoide; aos 5, retirou as amígdalas. Tudo isso,
na opinião da mãe, poderia tê-lo deixado bastante fragilizado durante o tratamento do câncer.
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“Apesar de ter passado mal por causa da quimioterapia, ele encarou todo o processo com
muita naturalidade, eu nem acreditava que era meu filho”, diz Karin. “Tenho certeza que foi
dado a ele um apoio espiritual muito grande”, afirma. Depois do fim da quimioterapia, Fernando
voltou ao IECIM algumas vezes e manteve o tratamento a distância, em Florianópolis. Hoje,
frequenta com a mãe o centro Filhos do Amor, na capital catarinense.

“Tanto eu quanto o meu marido temos a consciência de ter recebido uma benção muito grande,
fomos atendidos pela misericórdia divina e recebemos ajuda espiritual para que o nosso filho
fosse curado”, diz Karin. “Mesmo o meu marido, tão católico, confiou na cura e ela aconteceu.
Só temos a agradecer”.
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