
 

 

Eu e minha família não temos palavras para agradecer o Serviço de Atenção Domiciliar-SAD-HRMS pelos 

cuidados prestados ao meu pai Sr. Áureo Muniz, por um período de 03 anos, no meu domicílio. 

Ele faleceu no dia 09.08.2017, as 17 horas, na minha residência. 

Vocês foram maravilhosos, me ensinaram a ser cuidadora, eu não imaginava que poderia cumprir tal papel, só 

o amor pelo meu pai, o carinho de vocês, profissionais competentes, humanos e cheio de amor pelo paciente e 

minha família me capacitaram, me transformaram numa filha cuidadora, de um pai que necessitava de 

cuidados especiais. 

Recebemos tudo o que precisávamos para cuidar no domicílio. Meu desejo era não o internar no momento final, 

sua doença não tinha cura. Vocês até o último momento estiveram comigo. Chorei com vocês, que apesar do 

conhecimento técnico de cada profissional, também demonstraram amor, nos momentos mais difíceis do 

cuidado. 

Tivemos conversas dolorosas sobre a possibilidade da morte e a decisão de levar para o hospital ou permanecer 

em casa. 

Hoje eu não me arrependo da minha decisão, da decisão dos meus filhos, que estiveram sempre presente, me 

ajudando a cuidar e da decisão das minhas irmãs, de papai permanecer no domicílio e vocês profissionais foram 

fundamentais neste propósito. 

Nos últimos dias, fisioterapeuta Sorayla, Enfermeira Sandra, Dra. Fabiana, Técnicos de Enfermagens 

Eduardo, Ana e Rose, fizeram toda a diferença. Obrigada. 

Obrigada Edson, obrigada Adriana. 

 



 

 

Eu tinha prometido ao meu pai, nos momentos em que estava lúcido, nunca o abandonar, pude cumprir esta 

promessa, pois minha decisão de não levar para o hospital foi respeitada por vocês e eu pude estar ao lado do  

seu leito no momento da morte. Acredito que foi recebido nos braços de DEUS, estou em paz, obrigada 

novamente, aos profissionais que me permitiram este desafio. 

Enfermeira Sandra e Técnico de Enfermagem Eduardo chegaram na minha residência no momento mais difícil 

da minha vida, constatando que realmente ele tinha falecido. Nunca esquecerei de vocês, estarão sempre no 

meu coração. 

Também não esquecerei da Dra. Fabiana que estava no HRMS para preencher a Declaração de Óbito, já era 

quase 21 horas. Você Doutora, foi meu anjo da guarda, obrigada, que DEUS esteja sempre com você. 

Os profissionais que não foram citados, também estiveram presentes na minha vida, durante estes 03 anos de 

tratamento, mas pertencem a outra equipe, Obrigada por vocês prontamente me atenderem nas férias ou 

licenças dos profissionais da equipe que cuidava do papai, sempre demonstraram amor, dedicação, carinho..... 

Meu desejo era que todos os cidadãos que necessitassem desse tipo de cuidado, tivessem a oportunidade de 

receber tal atendimento. Nosso governo: federal, estadual e municipal deveriam fazer investimentos nesta área 

da saúde. 

Eu, minha família e principalmente papai fomos abençoados por DEUS, em ter tido a oportunidade de sermos 

atendidos por um serviço de qualidade, por profissionais dedicados à sua profissão e aos cuidados com o 

paciente e família. Um serviço integral. 

 

SAD-HRMS, Equipe Oeste e Sul vocês fizeram a diferença nos cuidados com o Sr. Aureo Muniz. 

 

Eu e minha família agradecemos. Lembrarei-me de vocês com muito carinho. Que DEUS abençoe este serviço. 

Que DEUS abençoe cada um de vocês. Erli Proença Muniz (filha). 

 

 

 


