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Um acidente pulmonar levou-me a parada respiratória e o ritmo cardíaco desceu para 30...
Fui salvo pelo pronto atendimento de urgência da UTI UNIMED, colocaram-me cânula
na traquéia e por pressão insuflou O² salvador em meus pulmões. Fiquei cianótico e perdi
os sentidos por mais ou menos uma hora.
Meu desejo é buscar a causa do súbito mal que me aconteceu. Se a causa for descoberta
poderá ser evitado outro acidente. Com esta intenção passo a fazer o relato que segue.
A verdade das verdades, saibam todos, eu nada fiz de mal, errado ou imprudente
nos dias que antecederam ao acidente.
Tive infecção pulmonar diagnosticada pelo pneumologista Dr. Claudio Crespo no dia 2
de novembro. Não cheguei a ter febre, o Dr. Crespo identificou pus em escarro que eu
havia colhido. Não esperou e atacou o mal receitando:

Novamox 875 mg, 12 X 12 horas - 14 dias
Predisim xarope 5 mg 3 dias de 3/8 horas
Tinha viagem programada para São Paulo dia 11 e depois POA, a fim de receber
homenagem motivada pela generosidade de meus colegas. Minha melhora foi rápida e
fui liberado, tanto pelo pneumo quanto pelo cardiologista para viajar, o que fiz sozinho.
No retorno em Porto Alegre fiz exames de espirometria (completo ) + TC do tórax, com
protocolo enfisema (conforme recomendação do Dr. Hugo Goulart de Oliveira). Estes
exames, assim como os demais estão no local já referido:
http://www.cleber.com.br/examescleber2009

MEDICAMENTOS QUE TOMO COTIDIANAMENTE FAZ PELO MENOS 2 ANOS
Lozartana Potássica (Torlós) 50 mg. 2 X dia
Ritmonorm 300 2 X dia (cloridato de propafenona)
Lasix 40 mg 2 X dia (furosemida)
Aspirina infantil – Centrum – Slow K 1 X ao dia
Foraseq, tratamento 1 e 2 - 2 X dia (fumarato de formoterol diidrato + Budesonida – 12
mcg + 400 mcg – cápsulas para inalação)
Spiriva 1 X dia (tiotropio)
Quando em crise pulmonar, 2 ou 3 vezes ao dia faço inalação de soro fisiológico com:
Berotec, 4 gotas
Atroven, 15 gotas
O pneumologista Dr. Crespo foi categórico comigo dizendo em palavras textuais: “podes
ter outra crise como esta a qualquer momento ou nunca mais te acontecer isto”. João
Pedro, cardiologista, me disse que conversando com seu irmão pneumologista de POA
(Dr. Hugo Goulart de Oliveira), este lhe disse que não está indicado fazer nada em mim,
neste momento. Devo apenas seguir com a mesma medicação. Houve a idéia de que se
poderiam colocar válvulas...
Conclusão: não há diagnóstico da causa desencadeadora de minha parada pulmonar e
desejo tentar evitar de ter outra.
Estou pronto para maiores esclarecimentos, pode chamar a cobrar para:

(55) 9641-9550
Cléber

Em tempo:
Fui fumante de 2 carteiras de cigarro quanto tinha menos de 20 anos...
Depois que passei a amar minha maravilhosa mulher, com quem vivi 61 anos de
amor, ela paulatina foi, com suprema sabedoria me induzindo a deixar de fumar.
Agora fazem 50 anos que não fumo.
Minha pressão arterial é normal graças aos remédios que tomo.
Tive pneumonia pelo menos 3 vezes. A última faz 3 anos. Sempre fui tratado com
tempo e reagi bem aos antibióticos. Bronquite é crônica.
Sinusite não tive, digestão e intestino funcionam bem.
Há nos meus exames (o último) em que se pesquisou "Sangue Oculto" em que o
resultado é positivo, mas eu não fiz a dieta que é exigida. Peço não considerar este
exame.

