
CAMPANHA #TODOS COM DAVID 

 
 
Aos amigos e amigas, que já conheço e conhecerei a partir de agora: 
 
Sou David Nilo, pernambucano e tenho 35 anos. Sou pai de uma linda 
filha de 03 anos de idade e marido de uma esposa guerreira e sempre 
companheira, em todas as horas. Há, aproximadamente, 03 anos, fui 
submetido a uma cirurgia bariátrica, pois pesava 140Kg à época e vários 
fatores estavam pondo em risco a minha vida devido à obesidade. 
 
Nestes últimos 03 anos minha saúde esteve sob controle. Porém, no dia 
21/06/2017, à noite, comecei a sentir uma dor muito intensa e fui 
socorrido ao Hospital Santa Joana, onde estou desde então. O que 
ocorreu comigo foi uma isquemia (suspensão da irrigação sanguínea) no 
intestino delgado, onde o mesmo se contorceu no próprio eixo e, com 
isso, necrosou. No intuito de salvar minha vida, fui submetido a uma 
cirurgia de emergência para retirada de todo o intestino delgado e parte 
do intestino grosso. Atualmente, minha alimentação é feita pela veia 
(nutrição parenteral), pois, como perdi o intestino delgado, meu 
organismo não tem condições de absorver os nutrientes dos alimentos. 
Ou seja, sobrevivo por meio de equipamentos. 
 
Minha vida continua em risco. A única medida a se fazer para minha cura 
e restabelecimento das minhas atividades cotidianas é um transplante de 
intestino, e o hospital mais indicado está localizado em Miami (Estados 
Unidos). A equipe médica deste hospital aceitou meu caso, mas os 
custos deste transplante são bastante altos (05 milhões de reais). Neste 
orçamento estão incluídos gastos como acomodação, tratamento pré e 
pós transplante e deslocamento. No entanto, não estão cobertas as 
demais despesas de meus acompanhantes. O tempo de tratamento está 
estimado em 02 anos. E preciso viajar aos Estados Unidos o mais rápido 
possível. 
 
Por isso, peço, encarecidamente, a ajuda de cada um e cada uma de 
vocês, seja financeiramente, em orações ou vibrações positivas, para 
que eu possa alcançar êxito e recuperar minha saúde. 
 
Doações poderão ser feitas no Banco do Brasil, Ag: 0697-1, Conta 
Poupança: 67.615-2, Variação 51; na Caixa Econômica Federal, Ag: 
2348, Conta Poupança: 2096-6, Operação: 013; e Banco Bradesco, Ag: 
6327, Conta Poupança: 1000636-8. 
 
Favorecido: David Nilo da Silva. CPF: 038.050.844-39 
 
 



 
Orações poderão ser encaminhadas para o endereço 
todoscomdavid@gmail.com. Dúvidas poderão ser esclarecidas e 
conselhos também serão muito benvindos. 
 
As doações só poderão ser feitas nas contas acima e através do site 
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-com-david. 
 
Não terei palavras para agradecer o ato de carinho de cada um e de 
cada uma. De antemão, muito obrigado! 
 

David Nilo e família 
#todoscomdavid 
@todoscomdavid 
 
 

 
 



 

 
 
 


