
Agora que já estou em casa, ainda em recuperação de uma doença tão traiçoeira e grave como a
COVID 19, posso enviar esta mensagem ao Diretor do Hospital de Força Aérea do Galeão, com o
intuito de RECONHECER e AGRADECER o tratamento a mim dispensado por ocasião de minha
internação nesse hospital.

Cabe, então, os registros de reconhecimento e agradecimento:

Ao Brigadeiro Médico Maia, por liderar um efetivo altamente capacitado, envolvido e
compromissado com a nobre missão de salvar vidas.

Ao Coronel Médico Heitor, por conduzir, brilhantemente, o CTQ/COVID, coordenando uma equipe
multidisciplinar altamente qualificada, experiente, proativa e muito atenciosa.

Aos médicos que me atenderam e realizaram diversos procedimentos invasivos e não invasivos,
discutindo, sempre em equipe, o que seria melhor para o meu tratamento e que nunca desistiram
da minha pessoa como paciente.

À equipe de Enfermagem, verdadeiros GUARDIÕES DE BRANCO, zelando pela minha saúde e
pelos cuidados gerais para o meu bem estar, tanto no CTQ/COVID quanto no período de
internação no quarto.

Aos fisioterapeutas por sua incansável luta, utilizando métodos, técnicas e exercícios para
restaurar a minha capacidade física e funcional, tanto motora como respiratória.

Aos meus anjos de branco da equipe de Fonoaudiologia que me ensinaram, pacientemente, a
reaprender a deglutir, tarefa fácil para qualquer pessoa, mas de uma complexidade ímpar para
quem sofreu uma intubação orotraqueal, assim como na evolução da alimentação ofertada pela
Nutrição.

Aos médicos da Pneumologia e da Clínica Médica que me acompanharam, já no período em que
estava no quarto, por suas atenções e condutas que me ajudaram na recuperação.

À psicóloga, Tenente Cíntia, por ter me fornecido suporte emocional para superar as dores
vivenciadas pela doença.

À Coronel Médica Lilian, por ter sido um verdadeiro suporte emocional para a minha esposa,
Lúcia, explicando, esclarecendo as dúvidas do meu tratamento, bem como incentivando com
palavras e pensamentos positivos, nos momentos mais difíceis.

Também, a todos que contribuíram com o meu tratamento e minha recuperação, às equipes da
Nutrição, da Infraestrutura (gestoria, limpeza) e outros.

Tudo isso mostra o quão é importante o trabalho de uma equipe capacitada, bem treinada e
coesa para atingir o objetivo maior na restauração da saúde dos nossos pacientes.

Gostaria de ressaltar, ainda, que deixei de nominar muitos dos que participaram para não incorrer
em erro de esquecimento.

Enfim, para mim é muito gratificante RECONHECER o mérito dessas pessoas que atuam na linha
de frente no combate a uma moléstia tão grave.

Mais importante, ainda, é AGRADECER, externando toda a minha gratidão a todos os que
participaram do meu processo de cura.

Que Deus abençoe a todos nós.

Maj Brig R/R Médico Rebello


