
 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º  38   / 2017 

(Concede Comenda José Marques Ferreira à pessoa que menciona) 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO. APROVA: 

 

Art. 1º -  Fica concedida a Comenda José Marques Ferreira ao Dr. Joaquim 
Spadoni Barboza, em razão dos relevantes serviços prestados à 
comunidade rio-verdense. 

 

Art. 2º -  Fica a critério da Mesa Diretora a data de entrega do Título. 

 

Art. 3º -  Revogadas disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 
ESTADO DE GOIÁS, aos 15 dias do mês de agosto de 2017. 

 

 

 

Lucivaldo Tavares Medeiros                            Leonardo Freitas Fonseca 

               Presidente                                                      Vice Presidente 

 

 

Manoel Messias Pereira dos Santos             Marussa Cássia Favaro Boldrin 

               1º Secretário      1ª Secretária 
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Elecir Casagrande Perpétuo Garcia                        Idelson Mendes 

  Vereador       Vereador 

 

 

 

Iran Mendonça Cabral         José Antônio Pacheco Pereira 
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Lúcia Helena Batista de Oliveira                       Luiz Alves de Oliveira 
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Luciano Perpétuo Garcia     Orestes Ferreira Pereira 
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Fernando Aguiar Nunes    Lindomar Eurípedes das Neves 
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          Vereador                                                            Vereador 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

 

 

José Henrique de Freitas                                    Marlos Marques Pereira 

            Vereador    Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Dr. Joaquim Spadoni Barboza graduou-se em Medicina na Faculdade 

Evangélica do Paraná. Posteriormente, validou seu diploma de médico e mudou-se 

para Detroit, nos Estados Unidos, onde passou sete anos no Hospital Henry Ford / 

Universidade Wayne State, completando sua formação em medicina interna, bem 

como um ano de Chefe Médico Residente.  Posteriormente, o  Dr. Joaquim 

Spadoni especializou-se em Medicina Cardiovascular com foco em UTI e 

cardiologia intervencionista.  

Recentemente, o Dr. Joaquim Spadoni voltou ao Brasil onde exerce sua 

profissão de médico cardiologista e intensivista no Hospital Presbiteriano Dr. 

Gordon, além de compor o quadro docente da Universidade de Rio Verde. 

Ressalta-se que em maio de 2017, o Dr. Joaquim Spadoni e sua equipe do 

Hospital Presbiteriano Dr. Gordon conseguiram reanimar Ykaro Freitas, de 12 

anos, após parada cardíaca de quase uma hora. Foram quarenta e oito minutos 

fazendo massagens cardíacas no adolescente até que o coração voltou a bater. Após a 

reanimação, a equipe usou uma técnica de resfriamento do corpo para tornar mínimo os 

possíveis danos neurológicos. O adolescente recebeu o resfriamento durante dois dias e foi 

reaquecido em seguida. Atualmente, Ykaro se encontra praticamente recuperado.  

 

 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

Adolescente que teve parada cardíaca de quase uma hora 
agradece médicos 
Profissional que atuou no caso relata que recuperação de paciente é considerada 'milagre', em Rio 
Verde. Ykaro Freitas recebeu massagem cardíaca por 48 minutos até ser reanimado. 

Por G1 GO  
13/08/2017 22h36 Atualizado 13/08/2017 22h36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garoto de 12 anos fica 48 minutos em parada cardíaca em Rio Verde/GO  

Após mais de dois meses, o adolescente Ykaro Freitas, de 12 anos, que se recupera de parada 
cardíaca que durou quase uma hora, retornou ao Hospital Presbiteriano Doutor Gordon para 
agradecer o trabalho de médicos e enfermeiras que o salvaram. Os profissionais fizeram 
massagens cardíacas no garoto durante 48 minutos até que ele respondeu aos estímulos e reagiu, 
em Rio Verde, no sudeste de Goiás.  

Durante a visita, o garoto abraçou todos que cuidaram dele durante os 42 dias que ficou 
internado. Mãe dele, a dona de casa Nívea Oliveira contou como fica feliz por todos terem se 
empenhado para que o filho reagisse. “É muito gratificante para mim entrar com meu filho vivo 
aqui”, afirmou em entrevista ao Fantástico.  

O médico Joaquim Spadoni, que atuou na recuperação do Ykaro, contou que, assim que o 
coração do adolescente voltou a bater, eles começaram um processo de resfriamento do corpo 
dele, induzindo ao coma. O objetivo era reduzir os danos neurológicos. O profissional considera 
que o procedimento foi bem-sucedido e que o paciente está se recuperando mais rápido e muito 
melhor do que o esperado.  
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“A chance de sobrevida dele era praticamente zero. Eu achei que ele ia ficar num estado 
vegetativo, numa cama, nunca mais conversar. Quando ele falou, eu já tinha considerado um 
milagre ali. Só de ele ter falado. É um caso pra você renovar as esperanças no dia a dia, ser feliz 
e ser grato por tudo que a gente tem”, contou.  

O próprio adolescente fala da surpresa dos médicos ao vê-lo melhorando após o incidente. “Eles 
falam que estou indo muito bem. Não esperavam resultado”, disse. O garoto afirma que pensa 
em se tornar médico para também poder salvar outras pessoas.  

 

Ykaro, de 12 anos, se recupera após parada cardíaca de quase uma hora (Foto: Reprodução/TV 
Globo)  

Susto 
No dia em que sofreu a parada cardíaca, o adolescente estava voltando para casa de uma mercaria. A mãe 
dele, Nívea Oliveira, lembra que o filho começou a passar mal e ela se assustou ao sentir o coração dele 
batendo. 
“Ele chegou e reclamou que o coração estava batendo forte, e eu coloquei a mão e vi que estava batendo 
muito forte mesmo. Ele foi ficando roxo, ficando roxo e a pressão sumiu. Aí eu desesperei. Desesperei e 
fui para a rua e fiquei gritando, pedindo ajuda. Me ajuda, me ajuda”, relembrou. 
Enquanto a dona de casa tentava conseguir socorro para o filho, a colunista de moda Thay Sanqueta 
passava no local, viu Nívea pedindo por ajuda e atendeu, levando os dois para o hospital. 
“Baixei o vidro e falei: ‘Querem ajuda?’. Quando colocaram [Ykaro] no carro, ele estava totalmente sem 
vida. 
Chegando ao hospital, Ykaro foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os médicos e 
enfermeiras e revezavam para fazer massagem cardíaca e deram mais de dez choques para reanimar o 
garoto. Quando conseguiram, ele foi induzido ao coma e recobrou a consciência cerca de uma semana 
depois. 
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O adolescente ficou 19 dias na UTI e outros 23 internado. Ykaro chegou a ter problemas de visão, mas já 
recuperou quase que totalmente. Ele ainda tem dificuldades para ver, andar e conversar, mas recebe 
acompanhamento médico e se recupera do trauma. 
 

 

Ykaro agradece enfermeiras e médicos que o ajudaram em parada cardíaca (Foto: 
Reprodução/TV Globo) 
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Adolescente se recupera após parada cardíaca de quase 
uma hora e quer ser médico: 'Salvaram minha vida' 
Socorristas conseguiram reanimar paciente após 48 minutos, em Rio Verde. Garoto de 12 anos 

ficou internado por 42 dias, cheg Adolescente que teve parada 
cardíaca de quase uma hora agradece médicos 
Profissional que atuou no caso relata que recuperação de 
paciente é considerada 'milagre', em Rio Verde. Ykaro Freitas 
recebeu massagem cardíaca por 48 minutos até ser reanimado. 
Por G1 GO  
13/08/2017 22h36 Atualizado 13/08/2017 22h36  

Garoto 
de 12 

anos 
fica 48 

minutos em parada cardíaca em Rio Verde/GO  

 

Após mais de dois meses, o adolescente Ykaro Freitas, de 12 anos, que se recupera de parada 
cardíaca que durou quase uma hora, retornou ao Hospital Presbiteriano Doutor Gordon para 
agradecer o trabalho de médicos e enfermeiras que o salvaram. Os profissionais fizeram 
massagens cardíacas no garoto durante 48 minutos até que ele respondeu aos estímulos e reagiu, 
em Rio Verde, no sudeste de Goiás.  
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Durante a visita, o garoto abraçou todos que cuidaram dele durante os 42 dias que ficou 
internado. Mãe dele, a dona de casa Nívea Oliveira contou como fica feliz por todos terem se 
empenhado para que o filho reagisse. “É muito gratificante para mim entrar com meu filho vivo 
aqui”, afirmou em entrevista ao Fantástico.  

O médico Joaquim Spadoni, que atuou na recuperação do Ykaro, contou que, assim que o 
coração do adolescente voltou a bater, eles começaram um processo de resfriamento do corpo 
dele, induzindo ao coma. O objetivo era reduzir os danos neurológicos. O profissional considera 
que o procedimento foi bem-sucedido e que o paciente está se recuperando mais rápido e muito 
melhor do que o esperado.  

“A chance de sobrevida dele era praticamente zero. Eu achei que ele ia ficar num estado 
vegetativo, numa cama, nunca mais conversar. Quando ele falou, eu já tinha considerado um 
milagre ali. Só de ele ter falado. É um caso pra você renovar as esperanças no dia a dia, ser feliz 
e ser grato por tudo que a gente tem”, contou.  

O próprio adolescente fala da surpresa dos médicos ao vê-lo melhorando após o incidente. “Eles 
falam que estou indo muito bem. Não esperavam resultado”, disse. O garoto afirma que pensa 
em se tornar médico para também poder salvar outras pessoas.  

 

Ykaro, de 12 anos, se recupera após parada cardíaca de quase uma hora (Foto: Reprodução/TV Globo)  

Susto 
No dia em que sofreu a parada cardíaca, o adolescente estava voltando para casa de uma 
mercaria. A mãe dele, Nívea Oliveira, lembra que o filho começou a passar mal e ela se 
assustou ao sentir o coração dele batendo. 
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“Ele chegou e reclamou que o coração estava batendo forte, e eu coloquei a mão e vi que 
estava batendo muito forte mesmo. Ele foi ficando roxo, ficando roxo e a pressão sumiu. Aí 
eu desesperei. Desesperei e fui para a rua e fiquei gritando, pedindo ajuda. Me ajuda, me 
ajuda”, relembrou. 
Enquanto a dona de casa tentava conseguir socorro para o filho, a colunista de moda Thay 
Sanqueta passava no local, viu Nívea pedindo por ajuda e atendeu, levando os dois para o 
hospital. 
“Baixei o vidro e falei: ‘Querem ajuda?’. Quando colocaram [Ykaro] no carro, ele estava 
totalmente sem vida. 
Chegando ao hospital, Ykaro foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os 
médicos e enfermeiras e revezavam para fazer massagem cardíaca e deram mais de dez 
choques para reanimar o garoto. Quando conseguiram, ele foi induzido ao coma e recobrou a 
consciência cerca de uma semana depois. 
O adolescente ficou 19 dias na UTI e outros 23 internado. Ykaro chegou a ter problemas de 
visão, mas já recuperou quase que totalmente. Ele ainda tem dificuldades para ver, andar e 
conversar, mas recebe acompanhamento médico e se recupera do trauma. 
 

 
Ykaro agradece enfermeiras e médicos que o ajudaram em parada cardíaca (Foto: Reprodução/TV Globo) 
 

 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

 

Adolescente se recupera após parada cardíaca de 
quase uma hora e quer ser médico: 'Salvaram 
minha vida' 
Socorristas conseguiram reanimar paciente após 48 minutos, em 
Rio Verde. Garoto de 12 anos ficou internado por 42 dias, chegou 
a perder a visão, mas já voltou a enxergar. 
 

 

O adolescente Ykaro Freitas, de 12 anos, teve uma parada cardíaca por quase uma hora em 
Rio Verde, no sudeste de Goiás. Após 48 minutos de tentativas de reanimação ele finalmente 
reagiu. Depois disso, ficou internado por 42 dias, chegou a perder a visão, mas já voltou a 
enxergar. Dois meses depois do incidente, garoto está se recuperando bem e diz que quer 
estudar medicina. 

“Médicos que salvaram a minha vida. Quero salvar outras vidas também”, disse o adolescente. 

A mãe do menor, a dona de casa Nívea Oliveira, contou que o filho havia ido a uma 
mercearia e voltou para casa passando mal. Segundo ela, o adolescente se deitou e uma tia 
começou a fazer massagens cardíacas no peito dele. “Não estava adiantando. Ele também 
tinha vontade de vomitar, mas também não conseguia”, relatou. 

Durante o momento de desespero, ela correu com o filho para fora de casa e pediu ajuda para 
quem estivesse na rua. A colunista de moda Thay Sanqueta passava no local, viu a dona de 
casa pedindo por socorro e ajudou levando os dois para o hospital. No caminho, ela percebeu 
que o estado de Ícaro poderia ser grave. 

“Na primeira curva aqui que eu fui segurar o corpo dele para não cair eu senti a temperatura 
dele 

muito 
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diferente, me lembrou a temperatura de quando eu encontrei meu pai morto. Naquela hora eu 
assustei”, relatou. 

 
Chegando ao Hospital Presbiteriando Doutor Gordon, eles foram atendidos pelo médico 
Joaquim Spadoni, que conta sobre as diversas tentativas de reanimar o adolescente. 

“Ele chegou com uma parada cardíaca. Foram mais de dez choques para tentar reanimá-lo, 
mas ele apresentava fibrilação, arritmia. Fizemos massagem cardíaca por 48 minutos até que 
o coração voltou a bater”, relatou. 

Após a reanimação, a equipe usou uma técnica de resfriamento do corpo com soro gelado e 
bolsas de gelo para minimizar os possíveis danos neurológicos. O adolescente recebeu o 
resfriamento durante dois dias e foi reaquecido em seguida, levando cerca de uma semana 
para recobrar a consciência. 

O adolescente ficou 19 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros 23 internado. 
Ykaro chegou a ter problemas de visão, mas já recuperou quase que totalmente. 

“Ele está praticamente recuperado. No futuro podemos fazer testes neurológicos para avaliar a 
capacidade cognitiva, para continuar acompanhando”, concluiu o médico. 

ou a perder a visão, mas já voltou a enxergar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O adolescente Ykaro Freitas, de 12 anos, teve uma parada cardíaca por quase uma hora em Rio Verde, no 
sudeste de Goiás. Após 48 minutos de tentativas de reanimação ele finalmente reagiu. Depois disso, ficou 
internado por 42 dias, chegou a perder a visão, mas já voltou a enxergar. Dois meses depois do incidente, 
garoto está se recuperando bem e diz que quer estudar medicina. 

“Médicos que salvaram a minha vida. Quero salvar outras vidas também”, disse o adolescente. 

A mãe do menor, a dona de casa Nívea Oliveira, contou que o filho havia ido a uma mercearia e voltou 
para casa passando mal. Segundo ela, o adolescente se deitou e uma tia começou a fazer massagens 
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cardíacas no peito dele. “Não estava adiantando. Ele também tinha vontade de vomitar, mas também não 
conseguia”, relatou. 

Durante o momento de desespero, ela correu com o filho para fora de casa e pediu ajuda para quem 
estivesse na rua. A colunista de moda Thay Sanqueta passava no local, viu a dona de casa pedindo por 
socorro e ajudou levando os dois para o hospital. No caminho, ela percebeu que o estado de Ícaro poderia 
ser grave. 

“Na primeira curva aqui que eu fui segurar o corpo dele para não cair eu senti a temperatura dele muito 
diferente, me lembrou a temperatura de quando eu encontrei meu pai morto. Naquela hora eu assustei”, 
relatou. 

 
Chegando ao Hospital Presbiteriando Doutor Gordon, eles foram atendidos pelo médico Joaquim Spadoni, 
que conta sobre as diversas tentativas de reanimar o adolescente. 

“Ele chegou com uma parada cardíaca. Foram mais de dez choques para tentar reanimá-lo, mas ele 
apresentava fibrilação, arritmia. Fizemos massagem cardíaca por 48 minutos até que o coração voltou a 
bater”, relatou. 

Após a reanimação, a equipe usou uma técnica de resfriamento do corpo com soro gelado e bolsas de gelo 
para minimizar os possíveis danos neurológicos. O adolescente recebeu o resfriamento durante dois dias e 
foi reaquecido em seguida, levando cerca de uma semana para recobrar a consciência. 

O adolescente ficou 19 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros 23 internado. Ykaro chegou a 
ter problemas de visão, mas já recuperou quase que totalmente. 

“Ele está praticamente recuperado. No futuro podemos fazer testes neurológicos para avaliar a capacidade 
cognitiva, para continuar acompanhando”, concluiu o médico. 
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