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Apesar de abordar a magnitude da vida, este livro é dedicado, 
primeiramente, à memória das vítimas do novo coronavírus no 
Brasil e no mundo. Acometidos pela doença, milhares não resisti-
ram, e se foram. Mas todos deixaram marcas nos familiares e ami-
gos que aqui ficaram. Legados que serão lembrados para sempre. 
Por outro lado, dedico esta obra também àqueles que, por pou-

co, não viraram estatísticas negativas. Agarrados na esperança, os 
sobreviventes da maior pandemia do século XXI receberam uma 
nova chance para continuarem desfrutando da vida neste planeta. 
Este livro é, dedicado, particularmente, aos  personagens que gene-
rosamente, me narraram os seus relatos de luta pela sobrevivência.
Ademais, é preciso ressaltar um fato. Uma não-dedicatória. 

Definitivamente, as cinzas do tempo não irão camuflar os ne-
gligentes e os negacionistas da doença, principalmente autori-
dades públicas, como o chefe do executivo do País. Àqueles que 
submersos no mundo da ignorância e da prepotência, trataram 
cada novo número de morte por Covid-19, meramente, como um 
número não poderão ser esquecidos.
Não há desculpas que possam apagar o desrespeito, a falta de 

empatia e o abandono. A história será implacável com eles. E 
escrita com todos os pormenores.
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No brilhante e essencial livro O Olho da Rua, Eliane Brum 
já sentenciava: “Nós escolhemos o ofício de contar a história 
contemporânea do país. Aceitamos essa responsabilidade. O 
que fazemos transforma-se em documento. Então não temos 
opção: precisamos contar direito”. O autor do livro-reportagem 
que vocês têm em mãos é isso: um contador de histórias. Não 
histórias banais, do cotidiano, o que Matheus Metzker esco-
lheu foi contar histórias profundas e humanas. Contar histórias 
de pessoas que se viram rondadas e quase apalpadas por aquela 
que não gostamos de nomear: a morte.
Ao fazer a escolha por contar histórias de pessoas quase afa-

gadas pelo beijo da morte por conta da pandemia que grassa 
o mundo neste 2020, Matheus está também fazendo história 
contemporânea. A história mais macabra que poderíamos tes-
temunhar neste século XXI. 
Os contaminados e sobreviventes da Covid-19 são sentencia-

dos à vida e retratados nestas páginas com a sutileza, a sereni-

PREFÁCIO
  Emília Manente
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dade e a delicadeza que só o Matheus conseguiria descrever. 
Além disso, ele ainda teve a brilhante ideia de escrever sobre 
aqueles que têm convivido com a morte, cotidianamente, médi-
cos e psicólogos que estão na linha de frente desta batalha pela 
vida, num verdadeiro drible à morte. 
Ao começar estes relatos com a história do médico Antônio e 

terminá-lo com a da psicóloga Ingrid, Matheus oferece, simbo-
licamente, um abraço semiótico nesses cinco personagens re-
tratados por ele. Cinco personagens que quase ultrapassaram a 
linha tênue que separa vida/morte. Mas que conseguiram fazer 
a opção pela vida e hoje estão aqui contando suas histórias. His-
tórias de superação, de medos, e angústias, mas acima de tudo, 
histórias de luta e de vitória. Vitória da vida.
Espero ainda ler muitas outras histórias contadas pelo Ma-

theus, um dos filhos que a sala de aula me deu de presente. E 
que presente. Orientá-lo neste último processo da sua vida aca-
dêmica foi um bálsamo neste 2020 tão recheado de angústias, 
incertezas, medos e solidões.
O mundo é seu, Matheus. Que ele te abrace como você, gene-

rosamente, abraçou os personagens deste livro.

Emília Manente é Jornalista e professora, e teve 
o privilégio de ler esses textos em primeira mão.

Desde que me entendo por gente, a escrita sempre foi meu 
refúgio. No colégio. Em despedidas. Em reflexões sobre a vida. 
Em homenagens para amigos e familiares. Escrever é, definiti-
vamente, uma forma que encontrei para transmitir ao mundo 
os meus sentimentos, a minha admiração e os pensamentos 
que permeiam a minha existência.
Tamanho apreço pela escrita foi acompanhado, claro, do gos-

to pela comunicação. Quando ainda era apenas um pequeno 
menino morando no interior de Minas Gerais, amava ver jor-
nais, programas de auditório e me entregar horas e horas à te-
levisão. Não à toa que, muitas vezes, fingi que era o jornalista 
William Bonner. Pegava papéis brancos, canetas e improvisava 
uma bancada. Em seguida, “obrigava” a minha mãe ser a Fáti-
ma Bernardes  e também a anotar as chamadas das notícias, as-
sim como eu, para simularmos fielmente o noticiário de maior 
audiência do país.
O que era uma brincadeira de criança, mais tarde, iria se tor-

APRESENTAÇÃO
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nar uma realidade. É que na adolescência, prestes a tentar en-
trar em uma universidade, o desejo era um só: ser Jornalista. 
Nunca mudou. Não tinha uma segunda opção. Estava dentro 
de mim. O Jornalismo me escolheu. Achava incrível o fato desta 
profissão dar voz a sociedade, ser um ponto de informação e 
abrir caminhos para que diferentes histórias tenham visibilida-
de. São funções imprescindíveis e importantes. Ainda mais em 
uma sociedade democrática.
Seduzido pela satisfação plena em fazer o que gostava, o so-

nho se materializou por meio de uma bolsa de estudos na Fae-
sa Centro Universitário, faculdade privada na cidade de Vitória, 
Espírito Santo. Inclusive, este Trabalho de Conclusão de Curso 
em forma de livro-reportagem é a maior prova de que tudo deu 
certo nos quatro anos de Jornalismo. É a materialização do esfor-
ço, dedicação e empenho. O suor está enraizado em cada página. 
Esta obra aborda a maior pandemia do século XXI e uma 

das maiores da história da humanidade: o novo coronavírus. 
Um vírus contagioso que surgiu na cidade chinesa de Wuhan 
e logo, se espalhou para cada canto do planeta. Todos os con-
tinentes. Quase todos os países. No Brasil, o aparecimento do 
primeiro infectado foi em meados de março de 2020. A partir 
desse mesmo mês, passamos a viver uma rotina totalmente di-
ferente e que ainda está em curso até termos uma vacina eficaz 
contra a doença.
Medidas de higiene pessoal precisaram ser rigorosamente co-

locadas no dia-a-dia, como o uso do álcool em gel, a lavagem 
constante das mãos e a utilização de máscaras. De forma com-
plementar, vieram ações de isolamento social, com o cancela-
mento por um período de aulas presenciais de escolas e facul-
dades, fechamento do comércio e proibição de eventos, shows 
e outros tipos de aglomerações. 
Tudo isso para evitar a proliferação da Covid-19 - nome sim-

plificado do coronavírus - que é facilmente transmitido de uma 
pessoa para outra por gotículas de saliva, tosse, apertos de mão 
ou abraços. Os protocolos tinham o objetivo também de inibir 

o avanço de casos graves ou mesmo mortes. Mesmo assim, bri-
gas políticas, a falta de conscientização social, o despreparo de 
esferas máximas de poder (vide, presidente do Brasil) e a não 
inspiração em países que lidaram bem com a doença, fizeram o 
caos se instaurar em terras brasileiras. 
Os boletins diários divulgados pelos meios midiáticos mos-

traram o aumento do número de infectados em vários Estados, 
como o Espírito Santo e a derradeira estatística de pessoas que 
tiveram suas vidas ceifadas pelo vírus. Apesar de afetar severa-
mente mais idosos e pessoas com comorbidades - hipertensão, 
diabetes, obesidade - é difícil saber como a doença irá impactar 
o corpo de determinado ser humano. É imprevisível. É incerto. 
Com o aumento generalizado de casos, por consequência, o 

país passou pelo  colapso do sistema de saúde. Leitos abarrota-
dos de pessoas. Ao mesmo tempo, o sentimento anestésico pai-
rou a sociedade. Muitos se acostumaram com as informações 
dos jornais, os dados alarmantes e as estatísticas. Trataram os 
números apenas como números. Esquecendo das vidas por trás 
de cada um deles. 
Percebendo esse contexto, nasceu este livro-reportagem, que 

foi batizado de “Sobre-Viventes”. Um jogo de palavras. A pala-
vra “sobreviventes” se relaciona àquele que continua existindo 
depois de uma experiência de risco. Já a expressão “sobre-vi-
ventes”, vai ao mesmo encontro e significa aquele que tem vida. 
Logo, esse livro fala, essencialmente, de vidas. Capixabas que 
sobreviveram ao coronavírus, seja ao ficarem internados em es-
tado grave nos hospitais da Grande Vitória ou trabalhando na 
linha de frente. 
Vale ressaltar que até o mês de novembro, mais de 165 mil 

perderam a vida para o coronavírus no Brasil. No território ca-
pixaba, foram mais de 4 mil. A escolha por contar histórias de 
sobreviventes não foi em demérito à essas fatídicas estatísticas de 
mortes. Pelo contrário. Em respeito ao luto dos familiares nesse 
momento tão difícil, optei em não trilhar por esse terreno. Mas 
sim, narrar acontecimentos daqueles que, por pouco, não estão 
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aqui na Terra para contar as suas vivências, angústias e medos. 
Neste sentido, este livro-reportagem abre com o médico in-

tensivista Antônio Viana, que revela os desafios nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs). No capítulo seguinte, mostro os 70 
dias de internação da assessora parlamentar Vera Lúcia Masioli. 
No terceiro capítulo, adentrei na descrença do autônomo Tiago 
Barcellos. No quarto,  a família Torezani entra em cena. Valter e 
os filhos, Luciene e Valcimar. Por coincidência, no caminho de 
produção desse produto jornalístico, me deparei com esses três 
personagens que não eram apenas sobreviventes. São pessoas 
que também convivem e irão conviver para sempre com a dor 
do luto por perderem entes tão queridos para a doença. Neles, 
eu percebi dois lados da moeda. Vida e, literalmente, morte. 
Depois, no quinto capítulo, percorri o equilíbrio emocional do 
empresário Juliano Campana. 
No sexto, o companheirismo do casal Nelson e Inês Scalzer 

mesmo enfrentando um pesadelo é o foco. Por fim, a perfila-
da que encerra essa obra é a psicóloga hospitalar Ingrid Mene-
ghetti. Com essa profissional, tentei esmiuçar a importância de 
cuidar não apenas do físico do paciente, mas também da saúde 
mental. Afinal, os dois andam lado a lado.
São sete perfis literários que se entrelaçam como uma linha de 

crochê e se conectam único e exclusivamente pelo coronavírus. 
Alguns relatos foram captados por chamada de vídeo. Outros, de 
forma presencial. Mesmo com as diferenças desses universos, em 
todos, busquei incessamente conhecer quem estava ali na minha 
frente. As paixões, os sonhos e as particularidades da vida. 
Quis fazer um livro que transmitisse também um turbilhão 

de sentimentos pelas páginas. Para que os leitores se sentissem 
tocados pelas superações envoltas dos personagens. Da mesma 
forma que fiquei. Chorei, ri e me impressionei com as palavras 
daqueles que enfrentaram um pesadelo na vida real. 
Enfim, me entreguei em cada detalhe. E, sem dúvidas, foi 

mais que um trabalho acadêmico para concluir o curso de gra-
duação. Foi o ato de personificar números. Mostrar às pesso-

as que a pandemia está deixando marcas eternas. Que o nosso 
papel, enquanto cidadãos, é pensar nas entrelinhas da existên-
cia. Compreender que o agora precisa ser vivido intensamente. 
Com cautela, mas sem pudor. É aproveitar os segundos que es-
tamos com os olhos abertos para a vida.
É, claro, que não foi um trabalho solitário. Nunca chegaria a 

tais pensamentos sozinho. Tive ao lado uma excelente professo-
ra, orientadora e amiga. Emília Manente. Recebi valiosos con-
selhos, dicas e mensagens de incentivo ao longo do caminho. O 
tempo todo. Ela se tornou um refúgio para que eu tivesse força 
em meio ao árduo processo de escrita. Para seguir em frente. 
O destino, por vezes, nos brinda com pessoas tão especiais e 
necessárias como essa mulher. E é nossa missão aproveitarmos 
esses presentes em forma de seres humanos. Eu aproveitei.
Por todas palavras desse texto esculpido da minha alma, es-

pero que você abra os olhos para essas histórias da mesma for-
ma que fiquei atento nas horas de conversas dos personagens. 
Espero que reconheça que o coronavírus só deixará menos 
rastros, se todos, sem exceção, se atentarem para as próprias 
responsabilidades. Antes que seja tarde demais.
Espero também que você aprenda com “Sobre-Viventes”. 

Como aprendi nesses meses de produção. Dentre tantas coisas, 
aprendi ser mais humano, a valorizar mais o simples e a ser 
mais grato. Ser mais repórter. Ser mais jornalista. Levarei os 
ensinamentos comigo. Para sempre.
É um livro que marca o fim de um ciclo da minha vida. E o 

início de outro. É a materialização do sonho de um jovem meni-
no do interior de Minas Gerais. Que foi para a vida. Rompeu as 
dificuldades sociais, econômicas e estruturais, encontrou o Jor-
nalismo e se encantou com as potencialidades da comunicação. 
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ENCONTRO ENTRE 
CIÊNCIA E FÉ

I
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5 HORAS DA MANHÃ. Horário que o despertador tocava. 
Por sete meses. Sem a possibilidade de dormir um pouco mais. 
Sem a chance de fugir da rotina. Não importava se o dia seria 
ensolarado ou mesmo repleto de nuvens cinzentas. Definiti-
vamente, a condição meteorológica não fazia diferença para o 
médico intensivista Antônio Viana. Ao despertar, apenas sabia 
que tinha que cumprir um propósito. Salvar vidas na linha de 
frente contra o coronavírus. Para isso se tornar possível, o pro-
fissional de saúde, em meio a macas e paredes brancas, provou 
que a ciência não precisar ser inimiga da fé. Podem andar jun-
tas. Lado a lado.
Nascido em Campos de Goytacazes, munícipio de 500 mil ha-

bitantes do interior do Rio de Janeiro, Antônio é o filho mais 
velho da professora Marilce e do político e fiscal de vendas Antô-
nio. Mesmo com tais profissões, os pais nunca quiseram interfe-
rir nas escolhas desse médico de apenas 29 anos. Deixaram o jo-

vem decidir sozinho o próprio futuro. O que ele queria se tornar. 
Essa decisão veio bem cedo. Aos 9 anos. Nessa idade, ao ter 

o entendimento de que um dos seus tios paternos era médico, 
o único da família, Antônio começou a ter grande admiração 
pelo o que aquele homem representava na sociedade de Cam-
pos. Era uma referência, já que o pai, por vezes, ficava ausente 
dentro de casa por causa das obrigações políticas. Então, em 
homenagem ao tio, a Medicina entrou sem pedir licença na 
vida do campista.
“Gosto de ajudar, cuidar e fazer o bem para as pessoas. Eu 

vejo a área da saúde como uma oportunidade para isso. Sempre 
tive esse lado com o público. Quando me perguntavam o que 
eu queria ser, eu não tinha nenhuma dúvida. Falava que queria 
ser médico”, explica.
Como a vontade de criança permaneceu na adolescência, o 

profissional de saúde fez vestibular para Medicina aos 17 anos. 
Passou de primeira. Formou-se na Faculdade de Medicina de 
Campos, em 2014. Mas, claro que apenas a formação não seria 
suficiente para o jovem cheio de sonhos na área médica. Antô-
nio foi atrás de mais conhecimento e fez três especializações.
A primeira especialização foi com o objetivo de se tornar um 

médico intensivista, que é aquele especialista responsável por 
atender pacientes críticos e que estão internados nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) de um hospital. Fez o curso em São 
Paulo, pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Anos 
mais tarde, para se tornar um cirurgião geral, Antônio ia a cada 
duas semanas para Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, onde 
realizou a residência no Hospital São José do Avaí.
Agora, a especialidade em cirurgia do aparelho digestivo é a 

mais recente. E vai ao encontro com a história do campista em 
Vitória. Em 2018, mudou-se para as terras capixabas porque de-
cidiu fazer essa especialização na Universidade Federal do Espí-
rito Santo (Ufes). Concluiu em março de 2020. Por isso, hoje, já 
pode até ser considerado metade campista e metade capixaba. 
Morador de Jardim Camburi, tradicional bairro da Capital, há 
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mais de dois anos, tem como companhia um buldogue francês.
Como na Medicina existe um leque de possibilidades, não 

foi por acaso que Antônio decidiu seguir esse caminho. Tais 
especialidades têm motivo. É que o profissional de saúde gosta 
de proatividade, ação e colocar a mão na massa. Habilidades 
muito presente em cirurgias e no tratamento intensivo com pa-
cientes críticos. “Eu me sinto mais médico dentro dessas espe-
cialidades que outras puramente clínicas, em que teria que con-
sultar o paciente e passar um receituário. Trabalho com o limite 
da vida e lido com perdas. Mas, as vitórias são impagáveis”.
Mesmo sendo evangélico, o médico intensivista é bastante 

ligado à astrologia. Então, seguindo as características de um 
leonino - signo dos nascidos entre 22 de julho e 22 de agos-
to - Antônio se vê como dedicado em tudo que faz e também 
bem competidor. Ele entra em tudo para ganhar. Sem perder a 
humildade. Pelo contrário. “Quero sempre o melhor para mim 
e para os meus pacientes. Tentar buscar a minha melhor versão 
sempre”, afirma.
Na rotina médica, é possível perceber em cada detalhe a en-

trega de Antônio. Afinal, o profissional trabalha e muito. Ele sai 
cedo de casa de segunda a sábado e não tem hora para voltar. 
Pode ser às 19h ou mais de 22h. Atualmente, intercala plantões 
no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha; 
Hospital São Lucas, em Vitória; Hospital São Francisco, em 
Cariacica; Hospital Estadual Dório Silva, em Serra; no Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Hospital Fer-
reira Machado, em Campos.
Esse último plantão é a cada 15 dias. O médico faz questão 

de viajar para a cidade natal para dar aulas práticas a alunos de 
uma instituição de Ensino Superior e mais do que isso: ver a fa-
mília, sobretudo a filha de 6 anos. Batizada com o nome em sua 
homenagem, Antônia é fruto de um relacionamento da época 
de faculdade de Medicina.
Com a vida atribulada de Antônio, quase não sobra tempo 

para o desfrute do lazer. São muitas horas dedicadas ao traba-

lho. Mesmo assim, o médico se redobra para fazer o que gosta. 
Antes dos plantões, por exemplo, não estranhe se vê-lo de ma-
drugada jogando futevôlei na praia com os amigos. Ou tarde da 
noite fazendo academia às segundas, quartas e sextas. Cuidar 
da saúde é o principal hobby. Hobby que chegou até a abrir 
mão por um dia para conceder essa entrevista, que aconteceu 
virtualmente após uma série de cancelamentos devido ao pro-
longamento inesperado de plantões. 
“Iria treinar hoje com personal, mas desmarquei para fazer 

essa entrevista. Eu não faço querendo nada em troca. Eu sem-
pre quero ajudar as pessoas. Muitos falam para eu entrar na po-
lítica por causa disso. Mas, não é meu objetivo de vida, apesar 
de ter o sangue na política”, diz ressaltando que o pai e avô pa-
terno preencheram cargos representativos nas esferas públicas 
por décadas em Campos. 

VIVENDO NO LIMITE 
Não é mesmo o objetivo que escolheu para a vida. Nos cor-
redores hospitalares, é onde encontra razões para seguir. An-
tônio já tinha certeza disso. A pandemia do coronavírus veio 
para reafirmar e extinguir qualquer tipo de dúvida se estava no 
caminho certo ou não. A partir de março, o médico passou a 
encarar a linha de frente contra a doença. Nessa época, assumiu 
a árdua missão em três hospitais: Hospital Estadual Dr. Jayme 
Santos Neves, em Serra; Hospital Santa Mônica, em Vila Velha 
e quinzenalmente lá em Campos.
Inclusive, no cenário pandêmico, os intensivistas se tornaram 

fundamentais, já que a Covid-19 possui três espectros de pa-
cientes: assintomáticos (não apresentam sintomas); oligossin-
tomáticos (poucos sintomas) e críticos que dependem do ma-
nejo desse tipo de profissional. Esses especialistas identificam 
se aquele internado está com uma ventilação ruim, se vai ser 
intubado ou necessita ser colocado na posição de prona. Pro-
cedimentos necessários para a sobrevivência de muitos infecta-
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dos que enfrentam o estado grave da doença.
Por tal relevância nas funções, Antônio não tinha possibili-

dade nem desejava fugir da responsabilidade. Ele sabia que era 
preciso colocar em prática, como sempre, o juramento médico 
feito na conquista da graduação, que dentre várias afirmações, 
inicia com a frase “juro consagrar a minha vida a serviço da 
humanidade”. E ele consagrou. 
A rotina do capixaba de coração mudou completamente, desde 

a logística pessoal até quanto à carga de trabalho. Se antes da 
pandemia, era permitido, por exemplo, chegar em um hospital 
com uma roupa comum e colocar o jaleco por cima para realizar 
os atendimentos, depois da doença, isso se tornou impossível. 
Há uma roupa própria para lidar com a Covid-19. Paralelo a isso, 
o número de pacientes, claro, saltou. Foi preciso um raciocínio 
rápido e lógico para atender a avalanche de novos casos. A pro-
porção era 1 de médico para uma UTI inteira, que geralmente 
estava com lotação máxima de 10 pessoas. Uma sobrecarga. 
“Burocratizou muito as coisas. Tinha que trocar o Equipa-

mento de Proteção Individual (EPI) de um box para outro. Eu 
ajustava o antibiótico de um paciente. Saia e trocava o EPI para 
ajustar outro. Depois, aquele que você ajustou primeiro estava 
ficando ruim de novo. E chegava mais outros três em estado 
grave na UTI. Caótico. Cheguei a ficar 36 horas em um plantão 
e não tinha apenas aquele hospital. Acabava ali e tinha que se-
guir a rotina”, explica demonstrando a angústia.
No início da Covid-19 no Espírito Santo, Antônio enfrentou 

até a falta desses tão importantes equipamentos de proteção. 
Havia duas opções: levava de casa ou simplesmente não tinha 
nos estoques de determinados hospitais. Ainda, mais tarde, 
passou pela falta de medicamentos, especificamente de um que 
funciona como relaxante muscular e ajuda na expansão do pul-
mão, já que a doença destrói a complacência deste órgão.
Nesse último caso, a alternativa foi utilizar drogas utilizadas 

nos primórdios de anestesia para amenizar esse acometimento 
do coronavírus nos pacientes. Por vezes, a farmácia sinalizava 

que estava acabando. Nesses momentos, acontecia o raciona-
mento. A aplicação da medicação passava a ocorrer apenas nos 
pacientes mais graves entre todos os graves. Todos em estado 
crítico precisavam. Mas, não existiam doses suficientes, sendo 
que demorava até duas semanas para a falta ser sanada. Para 
Antônio, essas escolhas, como não poderia ser diferente, eram 
difíceis. Sem precedentes. Machucava.
“Temos o conhecimento, sabemos o que temos que fazer e 

não tinha a medicação. E era justamente o que avisamos antes 
da pandemia: ‘vai faltar, vai faltar’. Então, me sentia incapaz. É 
muito ruim saber que tinha como você fazer alguma coisa ain-
da, mas não havia recursos”, confessa Antônio.
Observando essas consequências diretas e ingratas da pan-

demia, Antônio não imaginava que o Brasil iria chegar a esse 
estágio. Esse pensamento mudou ao passo que percebeu o com-
portamento das pessoas. Brasileiros, sobretudo capixabas, não 
se convencendo da gravidade da doença. Nem dos efeitos ne-
gativos que ela pode proporcionar em um organismo humano. 
Efeitos não apenas naqueles que possuem comorbidades, mas 
também, porventura, em outros que são totalmente saudáveis. 
A pandemia como sinônimo de destruição não era uma verda-
de absoluta. “Achavam que estávamos amedrontando”.
Alguns do universo fora do hospital poderiam pensar isso. Do 

outro lado, Antônio tinha a certeza que o achismo e a descrença 
indicavam um perigo iminente. Ele vivia, sofria, se angustiava 
e caia na exaustão. Enxergava de perto o poder da Covid-19. 
Por tantas circunstâncias desfavoráveis, sentia medo. A preo-
cupação do jovem perpassava os próprios pacientes e claro, a 
possibilidade de levar o vírus para a família no Rio de Janeiro.
Não à toa que por um período, Antônio não visitou ninguém. 

Nem os pais, a irmã mais nova que cursa Medicina ou a filha. 
Era apenas ele por ele mesmo. Vivendo o mundo sem glamour 
dos hospitais. Vivendo cada segundo com as centenas de pa-
cientes que passavam por suas mãos. E que dependiam dele o 
tempo todo. 
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MORTES X SOBREVIVENTES
A batalha entre a vida e a morte fica muito forte em uma UTI. 

Muitos podem sair dali depois de um tempo e respirar aliviados 
em casa. Já outros podem ter um sono profundo e eterno em 
cima de uma maca. E, na pandemia, é possível acrescentar ou-
tro fato pior ainda: pacientes não conseguem se despedir, falar 
o último eu te amo para as pessoas que gosta ou dar o último 
aceno como um adeus. É tudo rápido e imprevisível. 
No caso de Antônio, as mortes de pacientes ficaram mais evi-

dentes no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, porque é 
referência no tratamento contra o coronavírus no Estado. Apesar 
de ser médico, o jovem não consegue se acostumar com as per-
das. Nenhuma. Possui dificuldade em lidar com esse episódio. 
Afinal, se considera competidor até na Medicina. “Nas mortes, 
eu me sinto perder junto. E não gosto de perder para nada que 
faço. Mas, é inevitável. Eu tento o máximo que eu posso”. 
Em uma morte de paciente, também paira na mente o senso de 

responsabilidade. O médico intensivista entende que há outras 
variáveis para que a pessoa não tenha resistido. Mas, ele acredita 
que o profissional assume o risco ao estar ali. O risco de trabalhar 
apenas com condição de saúde ruim. É, por isso, que Antônio se 
vê como responsável por cada morte. Ao deitar no travesseiro, se 
recorda. Não esquece. Memórias que são para sempre.
“Teve plantão que eu fiz quatro atestados de óbitos de uma 

só vez. Isso acabava comigo. Saia de lá revoltado. Para você ter 
ideia, eu não conto os pacientes que eu salvei. Eu conto os pa-
cientes que perdi. Desde o início da pandemia, perdi 19 pacien-
tes de Covid-19. Tenho esse número comigo guardado. Meus. 
Eu ressuscitei um monte também, mas eu não contei”, garante o 
médico que deixou o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves 
em outubro para equilibrar o emocional, que foi afetado por 
lidar com tantas mortes.
Antônio guardou esse dado como forma de entender o que 

aconteceu de errado e o que precisa melhorar. Para se aperfei-

çoar na profissão. Ou seja, não é apenas como sentimento de 
culpa. É por reconhecer também que cada número vai muito 
além de um número. São vidas. Elas importam. Para a família. 
Para amigos. Para ele que ouviu o último sinal vital. Para ele 
que presenciou o desprendimento do corpo físico na Terra.
Por ser momentos tão significativos, nas perdas, uma dúvida 

surge: “Como fazer o que mais gosto de fazer que é resgatar os 
pacientes e trazer a vida de volta?”. Antônio descobria a respos-
ta. Quase de imediato. Prova direta disso são os sobreviventes. 
Aqueles que conseguiram uma nova oportunidade de vida por 
intermédio dele e de outros tantos profissionais. São os incon-
táveis na lista do profissional de saúde, mas aqueles que, sem 
dúvidas, carregam gratidão para além do universo hospitalar.
Entre os sobreviventes que marcaram, estão os colegas dentro 

da área de Antônio. Os profissionais de saúde. De estranhos, 
os pacientes passaram a ser conhecidos. O impacto foi grande. 
Mesmo assim, não há palavras que demonstrem o que significa-
va a alta dessas pessoas, como de um colega médico que chegou 
a ficar 60 dias internado e com 90% de comprometimento pul-
monar. “É muito complicado, porque você pensa que poderia 
ser você ali. Estão cuidando meio que de mim mesmo. É uma 
responsabilidade grande”.
Há relatos vívidos também no contato com pacientes desco-

nhecidos. Um senhor tinha perdido o pai, tio e sobrinho para 
a Covid-19 e falou para o Antônio: “Provavelmente, estou indo 
também, né? Avisa para meu filho que eu amo ele”. Quis dar o 
último recado. Por sua vez, o jovem médico teve a sensação de 
que iria dar tudo certo e respondeu: “Tenho certeza que você 
vai se sair bem e vai falar isso para o seu filho”. Descrente, o 
senhor retrucou: “eu não falava isso, me arrependo”. O inten-
sivista finalizou: “Eu não vou falar. Quem vai falar será você”.
E, realmente, Antônio não falou. Como trabalha em plantão 

nos hospitais, por vezes, ficava 15 dias sem ver o paciente. Ape-
sar disso, fez de questão de ligar todo dia para ver como estava 
o quadro clínico daquele senhor. Só piorava. O que gerava pre-
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ocupação no médico intensivista, já que não tinha cumprido 
com o único e singelo pedido do enfermo com Covid-19.
Como um alívio, depois de 32 dias, houve uma melhora. E 

justamente no dia que o campista estava de plantão. Quem es-
tava lá fora para levá-lo para casa era o filho dele. Antônio, con-
tente, disse ao paciente: “Agora, vai lá falar com o seu filho o 
que você tinha me falado lá dentro”. São recortes que traziam 
leveza para o dia-a-dia no hospital. É como se fosse um trevo 
de quatro folhas de forma materializada. Motivo para ter espe-
rança. Fortalecer a alma.
“Fazíamos toda aquela festinha com bolas na alta dos pacien-

tes. Se tem coisa boa da pandemia, é isso. É muito gratificante. 
Feliz quem pode viver esse momento na figura de alguém que 
ajudou a resgatar essa vida. Nós profissionais da saúde nesse 
momento nos sentimos muito gratos por ter feito essa escolha”. 
Após salvar mais um enfermo, o simples “obrigado” do pa-

ciente fazia a diferença. Diminuía a carga de exaustão. É a sen-
sação que, segundo Antônio, todos médicos deveriam buscar 
todos os dias. E ele fazia mais do que questão de buscar. Era até 
uma forma de continuar o trabalho na linha de frente.
Um trabalho que, todo dia, Antônio acabava o expediente 

com o sentimento de dever cumprido. Mas, ao mesmo tempo, 
com pensamentos diversificados. Ao chegar em casa, deixava 
os sapatos do lado de fora e tomava banho. Em seguida, parava 
para dormir. Antes de se deleitar por horas sobre o travesseiro, 
de duas uma: ou estava alegre por ter dado muitas altas no dia 
ou estava pesado pela carga dos óbitos. Era variável.
Apesar disso, tinha a consciência tranquila. É que nesses de-

vaneios, não faltava a fé, a oração e o refúgio espiritual. Deus. 

A ESPIRITUALIDADE 
Para muitas pessoas, a ciência e a fé andam em lados opostos. 

Para Antônio, não. Ambas podem e devem andar juntas. O que a 
Medicina não explica, por exemplo, o médico vê que a fé é capaz 

de explicar. “Sou religioso e de um berço cristão muito forte. En-
tão, acredito muito no que Deus tem preparado para a gente. En-
tão, sem dúvidas, a minha espiritualidade foi o que me segurou 
durante a pandemia e não deixou que eu surtasse”. O campista 
atribui, inclusive, o fato de não ter pego a doença até o momento 
também às forças divinas, como uma grande revelação.
Demonstrando a devoção, Antônio inseriu retoques de espi-

ritualidade na rotina dentro dos hospitais. Antes e no final de 
cada plantão, fazia uma oração. Em silêncio. Um agradecimen-
to. Um elo de segurança. O jovem virou praticamente uma ex-
ceção em um ambiente que, segundo o intensivista, predomina 
mais profissionais ateus do que cristãos.
Sem fazer muito alarde, a fé atingiu os espaços para com os 

pacientes. Algumas vezes. Em uma delas, Antônio estava no sé-
timo ciclo de ressuscitação de um internado com Covid-19 e 
prestes a desistir. A equipe do hospital Santa Mônica  incenti-
vava que ele parasse, porque dado às circunstâncias não tinha 
mais chance do enfermo voltar à vida. Foi quando o médico 
intensivista falou que tentaria mais uma vez.
“No meu pensamento, eu não queria fazer mais aquela mas-

sagem cardíaca. Por isso, mentalizei que Deus fizesse aquela 
massagem e se fosse da vontade dEle, esse paciente voltaria. Re-
alizei um propósito no meio do procedimento. Quando acabei, 
tinha pulso. Fui utilizado como instrumento. Como não acredi-
tar nisso? Eu vivi aquilo”, relata.
Outro caso aconteceu com um filho de uma mulher evangéli-

ca. De forma diferenciada. O homem de 40 anos estava interna-
do em estado grave, era obeso e dependente químico. Paciente 
totalmente complexo no que se refere ao quadro clínico. No dia 
que Antônio foi fazer a intubação nele, o médico disse ao en-
fermo: “Jesus é capaz de mudar a nossa vida e o nosso destino”. 
O infectado com coronavírus respondeu ressaltando que a mãe 
falava essa frase todo dia, que se arrependia dos pecados e acre-
ditava nisso. Faleceu pouco tempo depois.
A mãe, ao saber da triste notícia e posteriormente, das palavras 



 32 33

proferidas por Antônio ao filho no leito de morte, se comoveu: 
“Eu poderia ter tido meu filho por 100 anos e ele ter morrido e 
não ter recebido a salvação, mas, provavelmente, por seu inter-
médio, vou encontrar com ele quando morrer”. Uma experiên-
cia que o campista considera incrível, marcante e singular.Por 
situações como essa, Antônio alivia o sofrimento indo além de 
aspectos médicos. Coloca, em cada detalhe, pitadas de fé. Fala 
sobre Deus. Afinal, para muitos, Ele é o principal combustível.

DRAMA FAMILIAR
Mesmo com a fé sendo uma companhia, surpresas aparece-

ram nos meses de Antônio dentro das UTIs específicas para o 
tratamento contra a Covid-19. A pior e mais delicada aconteceu 
com o próprio pai. O político e fiscal de vendas foi infectado 
com o coronavírus. O médico intensivista teria que começar 
a sair da posição de profissional para sentir o outro lado. O da 
família que espera pelos boletins diários.
Tudo isso iniciou no mês de agosto. No dia 12, uma quar-

ta-feira, o pai de Antônio começou a reclamar de uma dor na 
região lombar. Como ele é um paciente poliqueixoso, isso é, 
sempre está sentindo alguma dor, o médico intensivista teve a 
impressão de que era reflexo da hérnia de disco, enfermidade 
que acompanha o pai há anos. Por telefone, o jovem o orientou 
a tomar um simples remédio para dor. 
No outro dia, outra ligação. O pai falou que estava se sentindo 

quente. Colocou o termômetro e não deu febre. Mas, se queixa-
va: “Estou diferente. Não estou normal”. Novamente, Antônio 
tranquilizou e disse que não era nada demais e o pai não deve-
ria se preocupar. 
Na sexta-feira de manhã, o pai de Antônio amanheceu com 

dor de corpo. Tudo continuava normal, como ele não apresen-
tava sintomas respiratórios, não havia motivos para se preocu-
par. Já no sábado, veio um sinal de alerta. Febre. Mesmo acredi-
tando que não era coronavírus, o médico intensivista disse para 

o pai seguir o protocolo de medicações da doença.
Entre o domingo e a segunda, nada de aparecimentos de no-

vos sintomas. O fiscal de vendas passou bem esses dois dias e 
continuou seguindo o tratamento contra o vírus, como forma 
de prevenção. No dia 18, a irmã de Antônio informou que ela 
estava sem paladar. Foi a informação necessária para que o mé-
dico concluísse que o pai tinha adquirido mesmo a Covid-19.
Mesmo não sentindo nada, Antônio sugeriu que o pai fizesse 

uma tomografia. Ligou para uma amiga de Campos e agendou 
o exame. Ele fez. Um resultado bem negativo. O fiscal estava 
com 50% de comprometimento pulmonar. E a saturação do 
sangue em 80, bem abaixo de 90, que é a taxa recomendada. 
Recebeu alta do médico do hospital e voltou para casa.
Na madrugada de terça para quarta-feira, a saturação ficou 

abaixo de 80. Ao saber disso e compreender como médico que 
era uma situação delicada, Antônio saiu de Vitória rumo a 
Campos para acompanhar de perto a doença do pai. Como não 
tinha alternativa mais segura, a melhor opção foi a internação. 
O político foi internado no dia 20 de agosto. Por coincidência 
da vida, foi o mesmo dia que sofreu um acidente há 10 anos, em 
que chegou a ter cinco paradas cardíacas, traumatismo crania-
no e fratura dos braços e pernas.
No mesmo dia que ficou internado, o pai de Antônio repe-

tiu a tomografia. O comprometimento pulmonar já estava em 
70%. Com isso, o fiscal ficou utilizando cateter de oxigênio e 
revezando com máscara reservatória. Enquanto isso, o médico 
intensivista começou a sentir angústia de ver o progenitor na-
quela situação.
“Eu tinha ansiedade. Todo dia tinha que esperar notícia. Dei-

xar o médico traçar as condutas. Ele fazia as prescrições. Eu não 
me metia em nada. Apesar de saber o que fazer, eu tinha o jogo 
de cintura de ficar como apenas acompanhante de um paciente. 
E confiar no meu colega. Eu queria tanto que as pessoas con-
fiassem em mim. Então, tinha que confiar no médico que estava 
cuidando de meu pai”. 
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O responsável pelo hospital autorizou Antônio a fazer compa-
nhia ao pai por duas vezes ao dia. De manhã e final da tarde. 
Não podia ficar 24 horas. Era limitado. E essa possibilidade já era 
uma exceção. Mesmo assim, se tornou um momento de troca de 
energias positivas. Entre pai e filho. Para que tudo ficasse bem.
Quanto ao estado clínico, o pai de Antônio, ao longo dos dias 

de internação, estava evoluindo para ser intubado como acon-
tece com a maioria dos pacientes críticos. Percebendo isso, o 
médico intensivista orava junto com o seu amigo de vida. Ten-
tativa de se apropriar mais uma vez da espiritualidade para re-
verter a realidade amarga. “Eu tive a certeza que ele ficaria bem. 
Não sabia como. Podia ir para o tubo ou seja o que for. Mas, 
ele iria sair”, acreditava o jovem após ter medo de perder a sua 
referência paterna. 
No quinto dia internado, prestes a ser colocado o tubo até a 

traqueia, o pai de Antônio começou a melhorar. Estabilizou. 
Uma alegria imensa. A partir dali, as conversas entre os dois 
iriam trazer novos sentidos para a relação entre pai e filho. 
Como o médico mora fora de casa há cinco anos, ele não pos-
sui um contato próximo - de ficar mais de duas semanas - com a 
família por todos esses anos. Por consequência, a oportunidade 
de estarem juntos tinha que ser aproveitada. Não era o ideal 
essa aproximação acontecer, claro, em um hospital. Mas, como 
diz o ditado: “há males que vêm para o bem”.
O pai de Antônio se abriu em várias questões, pediu descul-

pas por alguns erros do passado e decidiu não seguir mais o 
caminho da política. O objetivo era disputar mais uma vez o 
cargo de vereador de Campos nas Eleições 2020. Por outro 
lado, o médico intensivista o ajudou a retomar a espiritualida-
de, porque o fiscal de vendas não era mais religioso há muito 
tempo. “Isso foi um teste da nossa fé. Para verificar até que pon-
to somos fiéis. E também um acontecimento que serviu para 
trazer meu pai para mais perto da família”.
Durante uma dessas enriquecedoras conversas com o pai, 

Antônio teve até uma surpresa. O médico intensivista notou 

que uma paciente na enfermaria da frente apresentava uma in-
suficiência respiratória e por isso, o médico da UTI precisava 
intervir, mas esse profissional de saúde estava em outro local 
cuidando de uma parada cardíaca. O campista não pensou 
duas vezes. Pegou o material, vestiu o EPI, chamou a equipe 
e foi ajudar a paciente. Quando chegou lá, a mulher suplicou: 
“Doutor, pelo amor de Deus eu tenho dois filhos. Eu preciso 
ficar viva”. Um pedido forte. E cumprido. O jovem estava no 
momento certo. No local certo.
“Graças a Deus, ela ficou bem. Foi um ponto de felicidade 

na pandemia. Em meio à angústia de estar com meu pai e não 
saber o que ia acontecer, fiz algo em prol de outra pessoa. Foi 
um momento feliz dentro de um momento triste”, comemora.
Com o pai, também deu tudo certo. Depois de sete dias in-

ternado, voltou para o aconchego do lar. Fez 30 dias de terapia 
domiciliar e fisioterapia. Usava oxigênio para dormir. Aos pou-
cos, foi ficando menos dependente dos cateteres. Agora, é um 
homem renovado. Por causa do filho.

LEGADO DOS DIAS SOMBRIOS
Para enfrentar tantas turbulências em um ano atípico, Antô-

nio, além de família e amigos, teve a companhia da namorada 
Mariah. Mesmo distante, lá em Campos, essa estudante de Me-
dicina se fez presente na vida do médico intensivista. Um ponto 
de apoio. “Ela é minha melhor amiga e companheira. É onde eu 
desabafava, trocava ideias sobre a pandemia. Ela me ajudava e 
direcionava as minhas escolhas”, se declara demonstrando gra-
tidão pela cumplicidade.
Ao olhar o que passou, o jovem é daquele tipo de pessoa que 

sente orgulho. Orgulho do que se propôs a viver. De ter mergu-
lhado de cabeça na Medicina. De ter arriscado a própria vida. 
Pelo amor. Amor pela profissão que escolheu quando era ape-
nas uma criança. Em nenhum momento, ele deu as costas para 
a sua missão.
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Na verdade, se entregou, participou e se expôs mais. Isso trou-
xe a certeza de que fez a escolha certa. Se não tivesse feito, teria 
parado. Abandonado. Fugido. É verdade que, momentaneamen-
te, saiu do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Mas, se for 
preciso, ele volta. Encara de frente. Como sempre. “Reinventei. 
A forma de fazer a medicina. Lidar com as doenças. A forma de 
lidar com o sofrimento. A forma de ver minha filha. A forma de 
lidar com os estudos. E de lidar com a vida”, analisa.
Apesar disso, tantas responsabilidades não são valorizadas 

por toda a população. Alguns colocam os profissionais de saúde 
como heróis, só que na prática desmerecem o ofício. De forma 
indireta. Antônio percebe isso. Para o médico intensivista, se to-
dos entendessem a importância dessas profissões, não seriam ca-
pazes de expor tanto as pessoas e elas mesmas ao participarem de 
aglomerações. Pelo contrário. Iriam seguir o isolamento social. 
“Alguns devem achar que é obrigação fazermos esse esforço”. 
Na época do pico, quando Antônio acompanhava alguma no-

tícia sobre essas aglomerações, o médico sentia raiva. Agora, o 
sentimento que predomina é outro. Tristeza. Com o número de 
casos subindo novamente, em uma espécie de segunda onda da 
doença, não poderia ser diferente. É o receio de tudo voltar a ser 
como antes. É a sensação da pandemia não ter nunca um desfe-
cho. Um fim. Podem acontecer mais óbitos. Mais aumento da-
quela contagem pessoal um tanto quanto trágica. Mais angústia. 
Mais escuridão. 
Ainda, para Antônio, a culpa da cascata negativa da pandemia, 

além da própria população deve recair sobre as esferas públi-
cas. Os representantes, que deveriam cessar com brigas políticas 
para, assim, criarem medidas efetivas de enfrentamento ao co-
ronavírus. Em suma, o dinheiro da carga tributária ser revestido 
nas questões humanitárias. De saúde pública. “Fomos pegos de 
surpresa, mas muitas mortes deveriam cair na conta do poder 
público. Dinheiro para investir existia. O que falta geralmente é a 
atitude deles em fazer o bem”, desabafa.
Sem esperar resoluções governamentais, o Antônio pretende 

seguir trabalhando com tranquilidade. Satisfeito com os cargos 
que exerce em renomados hospitais da Grande Vitória e cursan-
do de forma online Nutrologia, se compara a um jogador de fu-
tebol fazendo parte de um time da Europa, que é como se fosse 
o auge da carreira.
“Eu procuro entregar uma boa Medicina para os meus pa-

cientes. Tenho muito o que aprender. E quero estar sempre me 
atualizando. Mas, você ser novo e ter tantas experiências, pode 
servir como fonte de inspiração para muita gente. Inclusive, todo 
mundo precisa ter paixão pela profissão. Isso gera retorno. Tudo 
é consequência. Nada acontece na vida porque você conseguiu 
atalhos”, observa Antônio.
Dessa forma, para o futuro, o médico intensivista espera ape-

nas que as pessoas tenham o entendimento do quão grave foi essa 
pandemia. De como os pequenos detalhes da rotina importam. 
De como é fundamental ser gentil e educado com os outros, por-
que de uma hora para outra é possível perder as pessoas que ama. 
Enfim, de ter respeito pela vida.
E isso, Antônio, você tem de sobra. Afinal, foi para a luta. Para 

trazer sobreviventes. Carregando a alça da ciência. Carregando 
a alça da fé. Burlando as imposições sociais que tentavam pro-
var que a junção dessas duas áreas não deveria ser colocada em 
prática. Você mostrou que não é impossível. Elas combinam. Se 
entrelaçam. É algo que dá certo.
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A CURA 
PELO AMOR
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FORAM 70 DIAS de internação por causa de uma doença 
invisível e, ainda, sem cura. 40 desses, em coma induzido. Uma 
realidade intensa. Um novo mundo em meio a macas e apa-
relhos. Sem família por perto, predominavam a solidão e um 
imenso silêncio. Em muitos momentos, só existia ela, a espe-
rança e os sonhos adormecidos na mente. Essas e tantas outras 
particularidades vividas por Vera Lúcia Masioli nos permitem 
afirmar que ela renasceu. E quve não faz parte da dolorosa e 
triste estatística de pessoas que não sobreviveram ao novo co-
ronavírus no Espírito Santo.
A história desta mulher de cabelos loiros, olhos castanhos 

claros, sorriso largo e uma voz bem rouca e peculiar, não se 
restringe ao coronavírus. Durante as mais de duas horas de en-
trevista, é possível perceber que Vera, chamada carinhosamen-
te de Verinha ou Verusca, alcunhas fornecidas pelos mais che-
gados e próximos, já passou por outros desafios e os superou. 

Se alguém pensa que Verinha desanimou alguma vez, real-
mente, não conhece essa capixaba. Verinha é forte por natu-
reza. “As pessoas falam muito que sou uma mulher de fé e de 
fibra”, diz orgulhosa e não escondendo a felicidade de ser reco-
nhecida dessa forma.
Não há algo que camufle a vontade dela em viver ou de fazer 

o que gosta, como ir à praia ou religiosamente todo domingo 
à igreja. Nenhuma pessoa. Nenhuma situação. Nenhuma do-
ença. Afinal, no auge dos 52 anos, Vera já adquiriu maturidade 
suficiente para lidar com a vida.
Caçula de 10 irmãos, a filha de Liberato e Maria Januária veio 

de São Gabriel da Palha e para a Grande Vitória, especificamente 
Cariacica, no primeiro ano de vida. Nesse município, cresceu, 
se desenvolveu profissionalmente e inclusive, é o lugar que mora 
até hoje. Em Nova Brasília. Bairro que está há três décadas.
Compartilha todo o tempo no bairro, com o casamento sóli-

do com o Marlindo Ferreira. Era para ser uma simples e passa-
geira paixão de adolescência. Apesar disso, quando adultos, o 
destino se preocupou em colaborar com os dois pombinhos e 
assim, proporcionar a união. “Está explicado por que gosto de 
praia”, brinca a assessora com o nome do fiel companheiro. E, 
claro, é uma união que deu e dá certo. O único filho do casal, 
Victor Masioli, comprova tal afirmação. Há 27 anos que o edu-
cador físico transformou o mundo de Vera completamente.
Sem esconder a emoção, Verinha descreve o unigênito. Dei-

xando puramente a alma falar. “Eu vivo porque ele vive. É meu 
melhor amigo. Eu sei quando ele está com algum problema. Ele 
sabe  quando não estou bem. É um amor recíproco”. As lágri-
mas que escorrem do rosto mostram gratidão. São lágrimas de 
lembranças compartilhadas. São lágrimas que apenas uma mãe 
entende na mais pura essência. É uma fraternidade não passível 
de ser quantificada.
Essa rede de apoio de Vera, composta pelo marido e filho, está 

presente em todos os imprevistos que a assessora enfrenta na 
vida. Um desses foi em 2004, muito tempo antes de ser conta-
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minada pela Covid-19. Um câncer de mama. Apesar de ser uma 
pessoa muito ativa, certo dia ela fez o autoexame e percebeu um 
caroço. Ao ir ao médico, constatou: era um tumor maligno.
A capixaba nem sabia no início o que era o câncer. A igno-

rância no assunto é porque a mãe nunca deixou os filhos fala-
rem essa palavra dentro de casa.  “Aquela pessoa está com uma 
doença ruim”, dizia a já falecida Maria Januária, que tinha a 
superstição de que se pronunciasse tais enfermidades, era pos-
sível atrair situações negativas. Então, por esse motivo, Vera foi 
vivenciando e sobretudo, aprendendo o que envolvia o câncer. 
Um universo que era totalmente desconhecido. Um túnel escu-
ro e circundado de mistérios a ser clareado.
Durante um ano e meio de intenso tratamento, Vera não cho-

rava perto de ninguém. Quando não aguentava segurar a an-
gústia dentro de si, se escondia dentro do quarto ou do banhei-
ro. “Eu queria que todos ficassem alegres perto de mim. Estava 
passando por um problema, mas eu tinha que dar força para as 
pessoas que eu amo. Eu tinha que sorrir”, revela.
Entre as partes mais delicadas provocadas pela doença, há a 

perda do cabelo. E exatamente nesse momento que chegou a 
hora de contar para a mãe que estava com um câncer maligno. 
Por prevalecer o medo, temor e receio em Vera, a matriarca 
ainda não sabia desse acontecimento na vida da caçula.
No início, com a queda constante dos fios, Vera decidiu cor-

tar apenas o cabelo bem curto. No ombro. Com o novo visual, 
foi visitar a dona Maria Januária e recebeu, de imediato, uma 
bronca: “cabelo de mulher tem que ser comprido, deixa cres-
cer”. A angústia pairava na mente da assessora. Como teria co-
ragem, de uma vez por todas, contar à mãe o enfrentamento 
que estava vivendo?
Para alguns, uma mera obviedade. Para Vera, um desafio a ser 

percorrido. Prova disso é que o ato de contar só aconteceu após 
a decisão de raspar totalmente. Passar a máquina zero. E sim: 
houve um final feliz. De acolhida. “Minha mãe me entendeu. 
Quando cheguei lá na casa dela, falei: ‘você prefere eu sem ca-

belo ou eu morta?’. Então, estou sem cabelo, mas viva. Foi um 
momento emocionante”, relembra a mulher reconhecida por 
todos como de fibra.
Nessa fase da trajetória, Vera tentou até iniciar duas faculdades: 

Pedagogia e Administração. Por causa dos problemas de saúde e 
do trabalho, não conseguiu conciliar e teve que largar essas gra-
duações. Apesar disso, recentemente voltou a cursar o sonho de 
infância e se tornou pedagoga. Pegou o canudo aos 51 anos.
O câncer interrompeu objetivos. Não para sempre. Seme-

lhante ao entra e sai das estações, foi apenas um período mo-
mentâneo. “Fiquei de frente à doença. Encarei ela com realida-
de. E sobrevivi”. O mesmo aconteceu com o novo coronavírus, 
considerado o pior capítulo da vida até então. Chegou de forma 
abrupta, permaneceu por dias e mais dias e nem por isso, dei-
xou a esperança de Vera ir embora. Esse olhar otimista sempre 
esteve ali. No turbilhão de outros sentimentos.

PRIMEIROS SINAIS
Como Vera é assessora de um vereador do município na área 

de infraestrutura, ela possui a função de verificar os problemas 
nos bairros de Cariacica e repassar para o gabinete. Ou seja, é 
um trabalho presencial, in loco.
A partir de março, com o início no Brasil da pandemia do 

novo coronavírus, a rotina passou a sofrer modificações. Tudo 
mudou. Apesar de Vera, ainda, carregar a obrigação de sair para 
trabalhar, na maior parte da semana ficava em casa, cumprin-
do as demandas de forma online. “Eu só ia para a rua quando 
necessário. Usava máscara, álcool em gel e tomava muito cuida-
do”. E foram dois meses assim. Intensas e necessárias medidas 
como forma de respeito à própria saúde e dos outros.
A plena tranquilidade de Vera - de estar cumprindo o que era 

recomendado pelas autoridades médicas - perdeu espaço re-
pentinamente para o início de uma luta. Quiçá, fosse uma luta, 
por exemplo, de boxe. Em um ringue seria menos doloroso e 
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penoso. Mas não, era uma luta maior, grave e delicada. Uma 
luta pela vida.
Era um sábado, exatamente no dia 23 de maio. Verinha come-

çou a sentir mal estar, dor no corpo, ficar sem apetite e febre. Si-
nais de alerta. A assessora tinha a crença de que tudo iria passar e 
era apenas cansaço por ter trabalhado durante a semana em uma 
obra no próprio bairro onde vive com o marido e o filho.
Leve engano. Passou um, dois, três e até quatro dias e os sin-

tomas continuavam. Ela chegou a considerar que estava nova-
mente com Chikungunya, doença causada pela picada do Aedes 
Aegypti, por ter enfrentado tal enfermidade um mês antes. Nos 
noticiários da televisão, a recomendação no momento era de 
não ir para hospitais, apenas se tivesse falta de ar, sintoma mais 
característico do coronavírus. Afinal, esses lugares estavam com 
muitos pacientes de Covid-19 e caso a pessoa não estivesse con-
taminada, poderia ser um ambiente um tanto quanto perigoso.
Mas com o aumento do cansaço, acompanhado de diarréia, 

não teve jeito: Vera foi para o Santa Rita, hospital filantrópico 
em Vitória. E ainda bem. Uma decisão pontual e certeira que 
fez a diferença para a capixaba estar simplesmente viva. 

BATALHA SOLITÁRIA
No Santa Rita, Vera pensava que o plano médico era aceito. 

Apesar de receber uma negativa na emergência, os profissionais 
não hesitaram em atendê-la, já que o semblante estava pálido, 
demonstrando que precisava de cuidados o mais rápido possível.
No primeiro momento da consulta, Vera recebeu a informa-

ção que seria intubada por meio de ventilação mecânica para 
respirar com mais facilidade e sem cansaço. Nem precisou de 
exame da Covid-19, os sintomas já constataram o contágio. So-
zinha e aflita, porque não estava sendo permitido a entrada de 
acompanhantes, chegou a ter uma confusão mental do que iria 
acontecer com ela. “Eu pensei que seria colocado um ventilador 
normal”, afirma e, inclusive, ressalta que a médica estava com 

um olhar triste ao fornecer tal aviso.
Não. Infelizmente, não era ventilador normal. Para refrescar. 

A intubação traqueal é  um dos procedimentos mais utilizados 
no tratamento de pacientes que precisam de cuidados intensi-
vos devido ao coronavírus. É considerado invasivo, porém efi-
ciente em estabilizar o quadro de falência respiratória. Nos ter-
mos técnicos, é instalado um tubo, geralmente pela boca, que 
atinge até a traqueia. Ao mesmo tempo, o respirador é acionado 
como forma de preservar a qualidade do ar para o paciente. E 
tudo isso acontece por meio de analgesia e indução.
Em outras palavras: para tudo dar certo, a pessoa precisa ficar 

em coma. Um estado de inconsciência. Um sono profundo. É 
como se nada mais existisse em volta. O despertar pode ou não 
acontecer. É imprevisível. “Foi desespero total. Entrei em pâni-
co. Se eu tivesse ciência de tudo, ficaria mais apavorada ainda. 
Foi uma surpresa e tomei um soco. Surpresa desagrádavel. Eu 
chorei bastante”, relembra Vera.
A capixaba teve preocupação também com o marido e o filho 

que a esperavam lá fora. Como avisá-los? Teria a possibilidade 
de se despedir? De forma igual àquele compromisso que você 
já está atrasado, não deu tempo para mais nada. Vera foi mera-
mente se consultar e lá ficou. 

MESES DE LUTA 
Vera ficou no hospital Santa Rita apenas um dia. No dia 29 de 

maio, foi transferida para a Associação dos Funcionários Pú-
blicos do Espírito Santo, já que lá atendia o  plano. Como nesse 
hospital não houve melhoras progressivas, um tempo mais tar-
de - cerca de 25 dias - recebeu tratamento no Hospital Evangé-
lico, localizado no município de Vila Velha.  “Eu pensei que iria 
tomar uma injeção e vir embora. Para mim, tudo iria passar em 
casa. Mas, não passou não”.
Foram 40 dias de sono profundo. Cada um vive essa situação 
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de uma forma. Cada corpo reage diferente do outro. Uns carre-
gam sensações deste momento na mente. Outros, como Vera, 
não lembram de nada. As informações sobre este período de 
incertezas estão, hoje, na memória, por causa de informações 
posteriores. Entre os relatos, Vera soube de notícias desagra-
dáveis, como um médico ter falado ao  marido que ela tinha 
apenas 1% de vida. Uma facada de pessimismo na família. 
Por outro lado, teve também depoimentos de carinho, aten-

ção e sobretudo, empatia. As enfermeiras iam para o quarto 
dela de cuidados intensivos para pentear o cabelo e manter 
conversas variadas, mesmo que não houvesse a possibilidade 
de ter respostas verbais. “Verinha, se tiver me ouvindo aperte 
minha mão”, pediam. E a assessora parlamentar, inconscien-
temente, apertava em gesto positivo. Alguns profissionais da 
saúde até falaram para Vera que não viam a hora de voltar para 
o hospital como tentativa de resgatá-la para a vida. “É muito 
emocionante saber que tem gente que nunca te viu e estava cui-
dando de você”. 
Do lado de fora daquele ambiente de macas, pacientes e corre-

ria generalizada, havia várias outras pessoas pensando e torcendo 
por Vera. O marido ia comprar pão e todo mundo perguntava. O 
filho tinha que desligar, às vezes, o telefone porque eram muitas 
mensagens e nem estava tão bem para respondê-las. Amigos até 
dos Estados Unidos pediram celebração de missas na intenção 
da capixaba. No Brasil, a Canção Nova foi o refúgio espiritual 
das irmãs e comadres.
Nesses momentos de coma, Vera chegou a precisar de doação 

de sangue. Na fila do Hemoes, amigos do esposo, conhecidos de 
20 anos atrás e tantos outros se sensibilizaram como uma cor-
rente humana. Ligados não fisicamente, mas pela solidariedade, 
amor. Na vontade de ter a mulher de fibra de volta para casa.
E a corrente deu certo. Melhorando aos poucos e mostrando 

que os pulmões não estavam tão comprometidos como antes, 
Vera saiu do coma induzido. Quando acordou no quarto que 
estava lá no Hospital Evangélico, uma coisa é fato: alguns com-

portamentos nunca serão esquecidos. Nem se quisesse.
“A primeira coisa foi ver se minhas pernas mexiam e não 

mexiam. Não conseguia me mexer. E aquilo foi dando pânico. 
Eu pensei: será que vou ficar direto nesse hospital? O que está 
acontecendo comigo? E também não conseguia falar. De lon-
ge, ouvia as pessoas conversando comigo. Você, realmente, não 
sabe o que está acontecendo”, relembra.
A sede também era incontrolável. Verinha fazia gestos e mais 

gestos para os profissionais da saúde darem um pouco de água. 
Mas, não podia. Apesar de ter saído do coma, o estado dela 
ainda era delicado. Prova disso é que do quarto, a capixaba foi 
para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Lá, estava com o 
aparelho de traqueostomia, que é um procedimento feito no 
pescoço para abertura da traqueia. É um tubo para melhorar a 
respiração, como na ventilação mecânica.
Esse tubo limita e muito o paciente. Fora ele, Vera estava 

com outros aparelhos. E, novamente, sozinha. Apenas tendo 
como companhia uma pia e um relógio parado em frente dela, 
marcando sempre 11 horas e complicando a noção de tempo. 
Sem roupa e com fraldas, chegou a passar frio. “A equipe me 
dava banho à noite. Aquilo acabou comigo. Um frio danado. 
Por mais que elas esquentassem a água, estava frio pra mim, 
porque eu perdi muito peso. Perdi 21 quilos no hospital”, revela 
complementando que a única comorbidade de risco para a Co-
vid-19 era a  obesidade.
Além desses incômodos da rotina, Vera se recorda de outro 

momento marcante dos dez dias que ficou na UTI. A primeira 
vez que a colocaram sentada. Suando demasiadamente, fadiga-
da e com falta de ar, a sensação era apenas de morte, de último 
respiro. Nessa hora, um médico chegou até a falar: “Deixe ela 
sozinha, porque ela está nervosa”. E pensaram mesmo que era 
apenas ansiedade. Verinha não tinha nem forças para conven-
cê-los do contrário.
Todos saíram mesmo. Novamente, solitária e desta vez, as an-

gústias eram as principais companhias. Como um anjo ressur-
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gindo da luz, veio a fisioterapeuta do hospital. Vera fez gestos 
para a profissional olhar os aparelhos. Dito e feito. Ela avisou 
a paciente que a mangueira de oxigênio estava suja e entupida. 
Não tinha como Verinha respirar tranquilo dessa forma. “Nesse 
dia, nem passaram o boletim para a minha família. Chegaram 
a falar que tinha faltado energia no hospital. E não foi. Não era 
emoção, foi erro do hospital”, diz a assessora parlamentar lem-
brando que teve apenas esse episódio negativo.
Tal equívoco foi tão doloroso que Vera chegou pedir às en-

fermeiras um padre da paróquia do bairro que mora para ir ao 
hospital fornecer uma unção, já que imaginou que se aconte-
cesse algo do tipo novamente não iria aguentar. Uma súplica 
que não foi realizada por causa da limitação imposta pela pan-
demia. Mas, ainda bem, que nem precisou.
Afinal, Vera estava, aos pouquinhos, respondendo bem ao 

tratamento. Em detalhes singelos, era possível perceber isso. 
Lembra da sede dela após sair do coma? Essa vontade insaci-
ável, logo, foi cessada. E foi cumprida da forma que ela mais 
queria: água de coco. Comprada, inclusive, por um dos mé-
dicos do hospital. “As enfermeiras falavam: ‘vai devagarzinho, 
golinho por golinho’. Mas, eu queria tomar bastante água. Me 
sufocar de água”,  comenta aos risos. 

REENCONTRO ILUMINADO
A sede de Vera não era apenas por água. Claro. Tinha sede de 

ver as pessoas que ela ama, especialmente o único filho, o Victor. 
Durante o período na UTI, a assistente social do hospital fez 

chamadas de vídeo. Mesmo sem conseguir falar, Verinha con-
seguiu rever a família. Sempre reunida e feliz por estarem em 
contato com uma sobrevivente ali na frente. Uma mulher que 
eles torciam diariamente. Praticamente uma torcida organizada 
de fé, carinho e amor.
Sim, o contato virtual ajuda. É inegável. Um fato comprova-

do. Mas, para Vera, não era a mesma coisa. Por isso, convenceu 

a equipe de deixar o Victor visitá-la até conseguir tal objetivo. 
Demorou um certo tempo, já que precisava ter indícios de que 
ela não poderia mais transmitir a Covid-19.
Independente dos dias, o encontro aconteceu. O afeto. A troca 

de olhares que faz os dois se entenderem. Se ela acredita que esse 
contato não iria acontecer nunca mais?  Vera deixa as lágrimas 
responderem. Depois de um longo silêncio, faz um gesto afirma-
tivo com a cabeça e esmiúça algumas palavras: “Foi um presente. 
Foi muito emocionante. E aí que eu agradecia mais a Deus. Por 
ter recebido aquele abraço. Eu queria outros todos os dias”.
A equipe médica do Hospital Evangélico notou como aquela 

visita impulsionou a recuperação de Vera. Notou tanto que per-
mitiu que o Victor visitasse a mãe duas vezes na semana. Eram 
duas horas cada encontro. Verinha e o filho rezavam juntos, 
escutavam louvores católicos e sempre seguravam a mão um 
do outro. Uma energia inexplicável que colaborou diretamente 
para que Vera, enfim, saísse da UTI e fosse para o quarto. 

O PESO E A DOR DA ALTA 
No quarto, durante 20 dias, a assessora parlamentar começou 

a fazer treinamentos para melhorar a respiração e o condicio-
namento do corpo, que foi bastante afetado devido a Covid-19. 
Uma missão relativamente mais fácil, porque contou dia e noite 
com o apoio emocional do filho.
O aparelho de traqueostomia, ainda, estava presente. O pro-

cesso de se ver livre desse procedimento é mais lento. São feitos 
testes e mais testes para perceber se o paciente consegue respi-
rar sozinho. Apesar disso, a saúde de Vera voltava a normalida-
de. O que dava a entender que chegava, aos poucos, o momento 
mais esperado: a alta.
Essa tão sonhada notícia caiu de paraquedas no quarto de 

Vera e veio após 70 dias do início da luta intensa contra o coro-
navírus. No dia 6 de agosto.
Nesse dia tão especial, ela saiu do hospital de cadeira de ro-



 50 51

das, como norma padrão, mas repleta de amor. Enfermeiros, 
médicos, fisioterapeutas. Todos  aplaudiam. Comemoravam e 
choravam copiosamente por causa dessa mulher que chegou a 
ter pouca ou quase nenhuma chance de sobreviver. Rompendo 
com as estatísticas da medicina, Verinha mostrou que era pos-
sível. “Naquele momento, acreditei que deixaria tudo de ruim 
para trás. Começar uma vida nova”. 
Vera foi para casa animada e começou a se recuperar com a 

ajuda da família. Estava limitada, ainda, ao que podia fazer so-
zinha. Mesmo assim, carregava uma emoção dupla: não apenas 
ela recebeu alta naquele dia, mas um dos irmãos também. O 
Arildo ficou internado por sete dias por causa de uma doença 
no fígado, já que ele tinha o hábito de beber em excesso. 
Esse irmão querido e fiel amigo de Verinha chegou a ligar para 

ela. No dia da alta. A assessora parlamentar não conseguiu aten-
der por estar se adaptando a realidade dentro de casa depois de 
tanto tempo. Um leve arrependimento. Após cinco dias, Arildo, 
com apenas 55 anos, teve uma parada cardíaca e morreu. 
“O Arildo era meu menino. Bebia muito, mas nunca ofen-

deu ninguém. Onde ele estiver, estará muito bem. Tenho certe-
za que Deus acolhe essas pessoas boas de coração. Coração de 
ouro”, descreve emocionada. 
Vera não teve a possibilidade de ir ao enterro por causa da 

própria recuperação. Mas, encontrou forças para ajudar à fa-
mília nesse momento, algo comum da assessora parlamentar. 
Dentro de casa, separou a documentação e os trâmites necessá-
rios nesse momento de luto. E, depois, conseguiu acompanhar 
a missa de sétimo dia e, de certa forma, dar o último adeus ao 
irmão por meio de preces. 

O DAQUI PRA FRENTE
Olhando para trás, Vera percebe tudo que passou. Um turbi-

lhão de emoções e sentimentos em pouco mais de dois meses. 
Definitivamente, não é todo mundo que possui a serenidade 

dessa moradora de Nova Brasília.
A marca da traqueostomia estará para sempre no pescoço. 

Isso não tem como tirar. “Essa aqui virou uma medalha do co-
rona”. As lembranças também. Afinal, 70 dias não é meramente 
uma semana.
Hoje, Vera está em busca de ficar bem totalmente. Ela continua 

fazendo fisioterapia para o funcionamento dos pulmões, adotando 
uma alimentação saudável e praticando exercícios físicos. A voz 
ainda some, de vez em quando, mas nada que atrapalhe o sorriso 
de estar ali contando a própria superação. Nada que se assemelha 
com os dias sombrios e incertos vividos em três hospitais. 
Considerando-se uma pessoa mais cautelosa depois de ter 

passado por tamanha enfermidade, Verinha pretende, quando 
a pandemia acabar, levar todo mundo para um sítio e lá come-
morar de fato essa nova oportunidade de vida. E ela espera que 
acabe logo, mas possui alguns resquícios pessimistas devido ao 
comportamento das pessoas.
“Quando assisto televisão e passa o relatório do coronavírus, 

meu marido fala ‘você está ali naquele grupo de sobreviventes’. 
Eu fico muito agradecida a Deus. Ao mesmo tempo, é triste sa-
ber que há milhares de famílias que sofreram com a pandemia. 
Fico mais triste ainda em saber que há famílias que estão fazen-
do festa e está tudo tranquilo. E não está.  Dói saber que muita 
gente não se ama”, declara Vera.
Essa indignação de Verinha é porque ela vivenciou. Ela sabe 

o que é ter coronavírus. Ela sentiu na pele o temor de não estar 
mais em casa. Por outro lado, nas entrelinhas da fé, ela compre-
ende que se voltou da beira da morte, existe um propósito. “Eu 
tenho muito o que ajudar ainda as pessoas na Terra”.
E vai, Verinha. Sabe o motivo? Você é uma mulher de fibra.
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EQUILÍBRIO EM 
MEIO AO CAOS
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PARA A MAIORIA das pessoas, ser contaminado pelo coro-
navírus é desesperador. Afinal, não é possível saber se você terá 
o estágio grave da doença ou apenas sintomas amenos. Juliano 
Campana é um dos que ficaram em estado gravíssimo. Mesmo 
com esse fatídico episódio, o empresário escolheu ir sempre 
na contramão da insegurança. Do lado oposto do medo. Não 
enxergou em nenhum momento esse desafio com um olhar ne-
gativo. Segurando nas alças da fé, voltou, definitivamente, para 
a vida. Igual um milagre.
Chamado carinhosamente pela família de Tio Ju, Juliano nas-

ceu em Colatina, município de pouco mais de 100 mil habi-
tantes no Norte do Espírito Santo. De lá, veio para a Grande 
Vitória, especificamente Vitória. Na capital, formou-se aos 21 
anos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro 
Universitário do Espírito Santo. E é mestre em Administração 
pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Após um ano de ter concluído a graduação, o colatinense co-
meçou a atuar no próprio ramo da educação. Dar aulas. Pas-
sando por algumas instituições, seguiu nesse caminho por 10 
anos dos seus 43 anos. Até ter uma oportunidade de ser Diretor 
Acadêmico do campus da Faesa Centro Universitário, que anti-
gamente era a Faculdades Integradas São Pedro.
Ficando nessa função até 2016, Juliano decidiu no mesmo ano 

tirar um sonho do papel. Ter o próprio negócio. Fundou junta-
mente com um sócio uma escola para crianças e pré-adolescen-
tes na Mata da Praia, em Vitória. Colégio América. Atende 300 
pequenos desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental. 
Além de ser proprietário, é o diretor geral.
Falando em pequenos, o filho do meio de seu Lauro e Delize-

te, ambos vivos, é pai de três. Dois são do primeiro casamento: 
Heytor, de 13 e Lara, de 5 anos. Já a Rafaela de apenas um ano é 
do segundo e atual, com a Mariana. Companheira fiel de Julia-
no. Inclusive, o capixaba mora atualmente em Vila Velha. Com 
outras sete pessoas. Esposa, filha Rafaela, enteada, cunhada e a 
filha dela e os seus sogros. Família grande. Apartamento cheio. 
“Um número que para a Covid-19 é bem relevante”, brinca com 
a própria “aglomeração” de dentro de casa.
Em relação à personalidade, o empresário se vê como um 

tranquilo em excesso. Seja para lidar com momentos tensos, 
decisivos ou de riscos. Não é a toa que os amigos admiram e 
elogiam a capacidade de Juliano de ter sempre equilíbrio emo-
cional. É, sem dúvidas, uma unanimidade.
“Acredito que essa característica é o que mais se destaca em 

tudo que eu faço na vida, tanto em questões de saúde como de 
trabalho. Mantenho a calma, raciocínio e tento encontrar a me-
lhor solução possível. Sem entrar em pânico, surtar ou desabar. 
Isso é inerente pra mim. Não é um esforço que faço”, descreve.
A calmaria não foi herança parental. Ao contrário. Foi adquirida. 

E por meio do esporte. Dos 10 aos 22 anos, Juliano se arriscava nas 
quadras de basquete. Vivia momentos importantes em quadras re-
gionais e nacionais. Um grande atleta. Apesar de não ter a roti-
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na de jogar recentemente, o empresário faz parte da Associação 
dos Veteranos e Amigos do Basquete do Espírito Santo e leva para 
sempre os ensinamentos de lidar com vitórias e derrotas.
Tanto que o legado proporcionado pelas cestas de basquete 

ajudaram o capixaba a enfrentar o maior desafio da vida até 
então. O coronavírus. 

DESTRUIÇÃO INTERNA
Com o aumento de casos da Covid-19 no Espírito Santo, 

medidas de isolamento social foram adotadas pelo governo 
capixaba. Uma delas foi o decreto de cancelamento de aulas 
presenciais em escolas e faculdades em todo o Estado. Alterna-
tiva para evitar aglomerações de alunos e, consequentemente, a 
transmissão da doença de uma pessoa para outra.
Então, como não poderia ser diferente, isso afetou também 

o dia-a-dia de Juliano. Se antes era comum ir todo dia cum-
prir suas funções no colégio, ele passou a intercalar esse hábito 
com o home office, que é aquele trabalho dentro de casa. Pela 
mudança de rotina, teve que organizar uma logística completa 
para o envio de atividades a todos os alunos. “O trabalho pas-
sou a ser redobrado. Por necessidade e estratégia. Comecei a 
trabalhar mais do que normal, até em finais de semana para dar 
conta de tudo”, relata o empresário. 
Mesmo saindo de casa, nada de esquecer dos cuidados essen-

ciais. Juliano sempre levou muito a sério o vírus. Prova disso é 
que ele e a esposa usaram máscaras para irem ao supermercado 
nos primeiros dias de quarentena, quando nem era ainda obri-
gatório a utilização. Um acessório que mais tarde se mostrou 
eficaz na proteção contra gotículas de saliva contaminadas. 
O álcool em gel era outro companheiro da família Campana. 

Ainda, adotaram até um protocolo quando chegavam da rua. 
Tiravam a roupa, ficavam quase de roupa íntima e iam tomar 
banho direto. Preocupação e zelo pelo bem-estar de todos os mo-
radores. Respeito mútuo. “Tínhamos um cuidado considerado 

exagerado em algumas situações. Mas, entendíamos que nada se-
ria exagerado ao se tratar de segurança em relação a saúde”. 
Apesar dos cuidados dentro da possibilidade, Juliano colo-

cava o pé no chão. O capixaba tinha a plena consciência que, 
devido ao cenário caótico, uma hora ou outra iria acabar tendo 
contato com o coronavírus. Sem vacina, era o único pensamen-
to que sobrevoava a mente. A única dúvida que carregava era se 
desenvolveria sintomas graves ou não. “Todos possuem medo. 
Esse sentimento de impotência persiste na maioria. É algo que 
você não tem controle nem poder. Apesar disso, isso não nos 
paralisava para cuidar da família”, relata.  Cada detalhe, era si-
nal de atenção. Mesmo assim, não adiantou. Infelizmente, Ju-
liano descobriu a resposta da incógnita mais tarde. Na prática. 
De forma imprevisível, a sogra do empresário começou a se 

sentir mal. Era 19 de maio. Uma terça-feira. Ela fez o exame e 
já na quinta-feira testou positivo para a Covid-19. O inesperado 
se dá porque a Kelly saia de casa apenas para ir a dois lugares: 
mercado e farmácia. E de carro próprio. Uma das moradoras que 
estava menos exposta a uma possível contaminação do vírus.
Por todo mundo ficar temeroso, Juliano e a família decidiram 

agir por conta própria. É porque no mesmo dia que a sogra teve 
o resultado positivo, o Ministério da Saúde liberou o protocolo 
da cloroquina. Um remédio que supostamente seria ideal para 
o tratamento contra os sintomas do coronavírus. Apesar disso, 
estudos científicos internacionais, mais tarde, comprovaram a 
total ineficácia do medicamento em relação a doença.
Com a liberação do governo federal, depois do diagnóstico de 

Kelly, todos da casa, menos as crianças, começaram a usar a clo-
roquina. Por cinco dias. Acompanhado dessa medida, fizeram 
também o isolamento social. Claro, na medida do possível, visto 
que são muitos moradores compartilhando o mesmo ambiente. A 
sogra de Juliano ficou isolada no próprio quarto e ainda, utilizou 
talheres específicos para as refeições. Continuou com sintomas 
brandos, como febre e aos poucos, a saúde foi se estabilizando.
Enquanto isso, na mesma quinta-feira, Juliano passou a ter 
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febre. Bem fraca. Não sentia falta de ar ou outros sinais tão 
característicos da Covid-19. Tomou um remédio antitérmi-
co. Mas, no outro dia à noite, com a persistência do sintoma, 
tentou ir com a esposa para o Hospital Meridional, localizado 
no município de Cariacica. Abarrotado de pessoas esperando 
atendimento, decidiram voltar para casa. “Como tivemos um 
diagnóstico positivo em casa, já pensei em ir me consultar”, ex-
plica ressaltando o motivo da ida ao pronto-socorro. 
Já no dia 23 de maio, um sábado, Juliano quis voltar ao hospi-

tal. Realizar exames. Fez uma tomografia. Naquele momento, o 
resultado não foi negativo. Havia apenas uma manchinha peque-
na na borda do pulmão. “Era do tamanho da unha do dedo min-
dinho”. O médico o avisou que não tinha como dar certeza se era 
Covid-19. Por isso, o empresário recebeu a orientação de fazer o 
RT-PCR, um dos testes que detecta o vírus no corpo humano. O 
resultado sairia em alguns dias. Até lá, só tinha uma coisa a ser 
feita: acompanhar o aparecimento de outros sintomas.
Juliano, nos dois dias seguintes, nem sentiu mais nada. Ne-

nhum sintoma. Por estar bem, às vezes, ia resolver pendências 
no Colégio América. Numa terça-feira, essa situação mudou. A 
febre que tinha desaparecido, voltou. Indesejada. Abriu-se um 
sinal de alerta. O empresário estava na escola quando se sentiu 
mal novamente. Avisou a Mariana e imediatamente, ela falou 
para o marido se consultar no hospital e fazer exames nova-
mente. O capixaba inicialmente ficou resistente. “Não queria ir, 
porque estava me sentindo melhor”.
Convencido pela esposa, Juliano foi para o Meridional. Fez 

uma nova tomografia acreditando que estava tudo bem. Que-
bra total de expectativa. Mais de 60% dos pulmões comprome-
tidos. Em três dias, o empresário passou de uma saúde estável 
para um estágio preocupante. Mas, o que surpreendeu foi a 
orientação do médico de plantão. Ele pediu para o educador 
voltar para casa e só era para ir ao hospital se sentisse falta de ar. 
Por não aceitar aquela determinação médica como verdade 

absoluta, já que parecia um tanto quanto incoerente, Juliano foi 

em busca da opinião de outro profissional. Mandou de forma 
virtual o exame para Rogério, um médico que é amigo da famí-
lia e mora em São Paulo. Na resposta, ele foi enfático e direto: 
“o seu caso é para ir direto para a Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e não poderia ser liberado para voltar para casa”.
Veio o choque. Tal informação impactou imediatamente na 

vida de Juliano. Mas, o empresário agiu desde o início pela ra-
zão. Trocou o desespero comum nessas situações pela realiza-
ção de ações concretas, como a procura de um leito de UTI 
para se internar. Com o auxílio do Rogério, conseguiu uma 
vaga no Hospital Meridional. Na noite de 26 de maio.
A partir dessa data, o caminho a trilhar seria diferente de tudo 

que já viveu. Nunca tinha feito nem uma cirurgia tão pouco fi-
cou alguma vez internado em hospital. Um ineditismo de todas 
as formas possíveis. Embora estava enfrentando a maior pande-
mia do século XXI, o otimismo não fugiu. “Apenas pensei: mais 
um desafio. Então, vamos encarar”, garante Juliano.

O MUNDO EM UMA MACA
A data que um internado por Covid-19 entra na UTI é impor-

tante para ele por inúmeros motivos, seja pelas particularida-
des médicas vivenciadas naquele universo ou pelo afastamento 
presencial da família. O pior: tudo é por tempo indeterminado. 
Para Juliano, não foi diferente. “Você entra no hospital e nin-
guém mais consegue simplesmente te ver”.
O empresário começou a viver nesse novo e indesejado lugar. 

Basicamente, era um quarto isolado. Tinha apenas uma janela 
na porta e uma câmera em cima do paciente monitorando. Ju-
liano ficava sem roupa, com apenas um avental cobrindo o cor-
po.  Em volta, o sobrevivente de coronavírus estava com uma 
mangueira de oxigênio ligada ao nariz. De 20 em 20 minutos 
aferiam a pressão. No dedo, mediam o oxímetro, que é a taxa 
de oxigênio no sangue. Entre outros vários aparelhos espalha-
dos e necessários para a observação médica.
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Por outro lado, as necessidades básicas eram anuladas. Julia-
no não podia ir  beber água nem ir ao banheiro. Não podia 
em nenhuma hipótese levantar livremente. A vida era exclu-
sivamente sob aqueles cobertores. Vida estática. Como não há 
nenhum tipo de botão de emergência ao lado da maca, virou 
uma luta ter esses desejos sanados.
“Nos primeiros dias, quando precisava e tinha acesso a al-

guém, eu fazia sinal para alguém trazer a comadre para fazer 
as necessidades fisiológicas. É um objeto como se fosse uma 
bacia. É uma situação sobre-humana. Deplorável. Para quem 
estava se sentindo bem, do nada, você vira um inválido em uma 
cama”, desabafa sobre o processo pesado da UTI. 
Outra turbulência era a comida do hospital. Não por causa 

da qualidade dos alimentos. Mas sim, devido a posição que a 
marmita ficava. Geralmente, era mais alta que a cabeça. O em-
presário não conseguia simplesmente enxergar o que estava in-
gerindo. “Eu ficava em uma situação que desistia de comer”. Era 
tanto sofrimento que o pão servido no café da manhã se tornou 
a principal refeição do capixaba por dias. O mesmo aconteceu 
com o sono. Difícil dormir com fios por todo lado e um am-
biente tão sombrio. Cerceado pela morte. 
A única companhia de Juliano no leito de terapia intensiva 

era uma televisão. Todo momento o aparelho ficava ligado em 
canais de notícias. Passando novos boletins do coronavírus. 
Aumento do número de casos. De mortes. O cenário emblemá-
tico que estávamos vivendo. E isso não assustava o empresário. 
“Aquilo tudo era mais informação do que estava acontecendo. 
Podia ver a notícia que fosse. Estava focado na batalha que ti-
nha que vencer”. 
O período de Juliano acordado na UTI durou quatro dias. 

Mas, longe disso ser sinal de melhora ou uma sentença de nor-
malidade do estado clínico. É que depois desse tempo, o capi-
xaba precisou ser intubado. Com os trâmites padrões. Sedação 
para estabelecer o coma induzido. 
“No primeiro momento, você não sabe o que está acontecendo 

e por isso, acredita que vai durar pouco tempo. Fica rezando para 
acabar. Depois, você se conforma que vai demorar. Pode ser dias 
ou algumas semanas. Tem gente que pira. Eu preferi relaxar. O 
que não dá para combater eu não vou sofrer”, relata ressaltando a 
naturalidade que lidou com a gravidade do próprio caso.

LADO A LADO DA MORTE 
No sábado, 30 de maio, Juliano foi acordado. Era madrugada. 

A oxigenação chegou a 40. O normal é mais de 90. O médico 
chega no quarto e fala: “Camarada, vamos ter que te intubar. 
Bora? Deseja despedir de alguém?”. Esse questionamento não 
foi uma desumanidade do profissional de saúde. É protocolo. 
Um protocolo que o empresário não quis seguir. De prontidão, 
ele respondeu: “Vamos. Não vou me despedir de ninguém. Eu 
não vou morrer”, diz o empresário que possui hipertensão, uma 
das comorbidades de risco para Covid-19. 
O médico se assustou. A maioria dos pacientes choram, relu-

tam ou não querem passar pelos riscos do procedimento, já que 
há probabilidades de voltarem sem memória ou sem movimen-
tos de partes do corpo. Então, a simples palavra “vamos” do 
Juliano diz muito. Sinaliza que o capixaba estava pronto para o 
que der e vier. Leve, tranquilo e sossegado. “Eu compreendi o 
que era o processo. Ou era tentar fazer isso. Ou morrer. Então, 
estava ótimo essa primeira opção”. Como é resistente a aneste-
sia, os profissionais do Meridional tiveram que fazer uma alta 
dosagem para o empresário conseguir ficar controlado. Apesar 
disso, logo, a dificuldade foi resolvida. 
Foram 11 dias de intubação. A família recebia a cada dia notí-

cias desanimadoras do hospital. Eram relatos mais breves e ob-
jetivos. Por esse motivo, o Rogério, já citado amigo da família, 
mandava descrições mais detalhadas. De como a inflamação 
piorou. De quais taxas estavam anormais. “A família sofre mui-
to mais que o internado. É muito pesado para quem está fora”. 
Dentro do hospital, a mente de Juliano parecia ter o desejo de 
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transmitir para ele o real parâmetro do alarmante estado. Nada 
o capixaba ouvia. Em compensação, pesadelos fizeram parte 
dos momentos sobre a maca. Um deles foi em uma prisão feita 
de galhos secos, como se fosse uma oca de índios. Era preciso 
fugir à todo momento para evitar que uma criatura enorme o 
matasse. Outro sonho sombrio foi em uma rodovia. Ao ser se-
questrado por um casal de jovens, ambos começaram a discutir 
se iriam acabar com a vida dele ou não. 
Dentre os diversos tipos de imaginações, houve um sonho 

realista em um hospital. Nele, Juliano caia no chão e vinha uma 
equipe o colocar de volta. Pelo corte no lábio e uma luxação no 
ombro esquerdo, o empresário acredita que tal episódio de fato 
aconteceu e porventura, teve algum tipo de consciência. “Fo-
ram períodos intensos de risco e estresse. Tive a sensação que 
estava sendo testado o tempo todo para ver se iria conseguir 
suportar aquela situação ou não. Foi uma queda de braço. Entre 
a vida e a morte”, descreve. 
Na queda de braço, a morte quase saiu vencedora. Nessas qua-

se duas semanas, os pulmões de Juliano pararam de funcionar e 
ele chegou a depender totalmente do ventilador mecânico. Em 
outras palavras, apenas a máquina manteve o empresário vivo 
por dias. Funcionava com 100% da potência. Às vezes, era pre-
ciso aumentar doses de adrenalina para o coração ter força para 
continuar em atividade. Por pouco, os rins não pararam também. 
Segundo relatos posteriores dos médicos, o que salvou o capixa-
ba neste último caso foi o remédio de hipertensão que já fazia 
parte da rotina do empresário. Um medicamento com excelente 
efeito antidiurético. Sem dúvidas, uma coincidência necessária. 
No jogo pela sobrevivência, o nível mais difícil foi enfrentado 

no oitavo dia. Nesse dia, a sogra de Juliano que foi ao hospital 
meio-dia esperar pelo boletim diário. O médico chegou e logo, 
questionou se ela tinha fé. Imediatamente fez um gesto positivo 
e falou que a família dela tinha muita fé. Com a afirmação en-
fática, o especialista lhe deu o pior aviso possível: “Em respeito 
à sua fé, vamos dar 0,5% de chance de vida. Pela Medicina, não 

temos mais nada o que fazer”.
Um balde de água muito fria na esperança da família. Só que 

de forma temporária. Depois do susto inicial, essa notícia au-
mentou ainda mais a corrente de orações. De todas religiões. 
Feita por parentes. Por amigos. Por meros conhecidos. Pelas 
crianças do Colégio América. Inclusive, entre os incríveis rela-
tos, uma amiga da mãe do capixaba driblou os seguranças lá no 
Santuário de Fátima, em Portugal. Com uma crença fervorosa, 
jogou um papel com o nome do empresário dentro do vidro da 
imagem da santa. Tudo para restabelecer a saúde de Juliano.
E isso, verdadeiramente, trouxe boas novas. Do oitavo para o 

nono dia de intubação, a cascata inflamatória do vírus pelo cor-
po, bem como a pneumonia bacteriana que veio como reflexo do 
coronavírus, desapareceram. Os profissionais intensivistas não 
acreditaram no que tinha acontecido. Fizeram inúmeros exames 
para verificar se não era apenas um erro na coleta. Não era.
Tanto não era um erro que dois dias depois ocorreu a extuba-

ção. Tiraram a medicação e acordaram Juliano com o tubo ainda 
na garganta. Após responder por meio de sinais se estava tudo 
bem, foi iniciado o processo: “Vai tirando e parece que não acaba 
nunca mais. Interminável. Como se você estivesse vomitando, 
mas em câmera lenta. É muito incômodo”, compara.
Após sair do tubo, Juliano ganhou a possibilidade de fazer 

uma chamada de vídeo. Mesmo sem saber, ele pulou do aviso 
de morte iminente para o pleno desfrute de conversar com as 
pessoas que ama. Longe dali, todos eufóricos por esse momen-
to. “Eu lembro que minha esposa estava toda arrumada para fa-
lar comigo. E eu perguntando a ela: Por que está tão arrumada? 
Você vai onde?”, relembra aos risos. 

RECUPERAÇÃO
Depois de ficar intubado, Juliano precisou vivenciar ain-

da mais dois dias na UTI. Em observação e amarrado, como 
forma de precaução pelos efeitos das medicações. Nesses dias, 
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chegou a berrar por água. Sede insaciável. Parecia todo mundo 
avisando que não podia tomar. Até que cederam a vontade do 
empresário e deram um copo dessa bebida, que em geral, sem-
pre é pedida após o coma induzido. 
Nesse período de recuperação, o empresário também passou 

por um erro que quase tirou a chance de sair daquele ambiente 
e ir de volta para casa. Uma enfermeira aplicou iodo na barri-
ga. Mas, muito mais do que a dose permitida. Foi advertida. E, 
ainda bem, que a consequência foi apenas a pele dessa região 
ficar mais amarelada. 
Fora isso, com a UTI veio a solidão e o sentimento de aban-

dono. Tudo de volta. Semelhante aos primeiros dias naquele 
lugar. Afinal, o que causou isso? É que Juliano chegou a ficar 
mais de cinco horas com a mesma fralda até ser atendido. Até os 
profissionais perceberem que a troca já era necessária. “Não é 
porque não queriam cuidar de você. Eram muitas tarefas. Mes-
mo assim, você não consegue se sentir acolhido”. 
A alegria só foi se renovar mesmo quando recebeu o anúncio 

de que sairia do quarto de cuidados intensivos para um normal. 
E a médica ao dar esse aviso sentou ao lado de Juliano e res-
saltou: “Não sei explicar pela Medicina o motivo de você estar 
vivo ou não ter sequelas. Ou você possui muita sorte ou muita 
fé”. Sobre isso, o empresário carrega, hoje, uma certeza que res-
ponderia bem a declaração da profissional. “Se alguém acredita 
em milagre, esse foi muito bem feito”. 
O educador apenas sentiu o impacto da doença nessa trans-

ferência de um quarto para outro. A fisioterapeuta apareceu 
para colocá-lo de pé. Logo, um susto. Percebeu que perdeu a 
musculatura do corpo. Não tinha mais batata da perna. Nem 
conseguia levantar o braço até a altura do ombro. Atrofiado, 
quase foi para o chão.
Foi recuperando a força, aos poucos, nos oito dias dentro no 

quarto. Com auxílio do amor. Do carinho. Da atenção. É que lá 
desde o primeiro dia, teve a companhia da esposa. Como Ma-
riana já tinha sido contaminada anteriormente pela Covid-19, 

a equipe permitiu que ela fosse a acompanhante. Simbolica-
mente, o reencontro aconteceu em 12 de junho, que é o tradi-
cional Dia dos Namorados.
“Isso foi decisivo para conseguir me recuperar. Você fica to-

talmente abandonado. Em seguida, ganha a oportunidade de 
ter alguém que te ama e vai cuidar de você da melhor forma 
possível. É como se eu estivesse afogando e me jogassem uma 
bóia. Salvou a minha vida. O cuidado, a atenção e o carinho 
dela não tem como comparar com o melhor profissional”, ob-
serva ressaltando a importância da chegada da esposa.
No quarto, Juliano ainda tomou banho por uns dias em cima 

da maca. Um procedimento que se joga água de um lado e de 
outro. Sem tirar o paciente praticamente do lugar. A Mariana 
chegou exatamente nesse momento e se espantou com a mus-
culatura fraca, a barriga inchada e palidez do marido. Tudo 
provocado pela Covid-19.
Um passado que deixaria totalmente para trás, já que as ses-

sões de fisioterapia começaram a fazer efeito imediato. Tanto 
efeito que Juliano conseguiu ficar em pé e voltar a andar rapi-
damente. E até fazer atividades do dia-a-dia que para muitas 
pessoas são banais. “Você conseguir ir ao banheiro fazer suas 
necessidades ou tomar um banho são coisas que possuem um 
valor inestimável”.
Por corresponder tão bem ao tratamento, após 25 dias, a tão 

esperada alta chegou. Dormir no próprio lar depois de quase 
um mês parecia um delírio. Só que era real. Bem real. Juliano 
saiu de cadeira de rodas, como padrão, até a entrada do hos-
pital. Mariana perguntou ao empresário se ele conseguiria ir 
andando até o carro de aplicativo que ela tinha chamado. Com 
tamanha vontade de se ver livre dali, o “consigo” saiu da boca 
do capixaba com muita facilidade. “Se fosse preciso, era capaz 
de eu voar para sair de lá. Foi uma sensação de vitória”.
Para o retorno da normalidade completa, Juliano seguiu reco-

mendações do lado de fora. Fez tratamento por mais 50 dias de 
corticoide para reduzir de vez a inflamação dos pulmões, que 
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até julho estavam 25% comprometidos. Virou um homem mui-
to mais precavido. Hoje, protege a imunidade mais que tudo.
Enxergando o copo mais cheio do que vazio, o empresário 

garante que nessa tempestade do coronavírus, não pensou em 
nenhum momento que iria morrer. De uma simples febre para 
um caos generalizado, tirou forças para ver de perto o cresci-
mento dos filhos. Definitivamente, se antes já colocava a família 
como primeiro lugar, agora, tem mais clareza de que isso é o 
melhor a se fazer.
“É uma doença séria e graças a Deus, tive a condição de pas-

sar por ela na minha família. E também condição de sair. Por 
isso, a grande mensagem que carrego é não esperar para viver. 
Senão, posso ficar sem chance”.
Depois de duas horas de chamada de vídeo, agradeci imensa-

mente o Juliano pelo tempo em compartilhar a história de supe-
ração, como um sobrevivente da pandemia no Espírito Santo. 
Em troca, recebi um recado final bem relevante para os descren-
tes da gravidade do coronavírus: “Minha missão de falar é cola-
borar com alguém que esteja levando a doença na brincadeira. Se 
servir pelo menos para salvar um, vale o esforço”.
Cirúrgico.



 68 69

IV

PESADELO DA
VIDA REAL
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Pela falta de forças para continuar, não consegui escrever este 
capítulo a tempo. Uma exaustão que impediu que a criatividade 
adentrasse nessa história.
Mas, devido a importância dos personagens para esse livro-

-reportagem, me proponho a fazer e entregar o livro finalizado 
para vocês professores.
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V

DESCRENÇA
QUASE FATAL 
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PARA ALGUNS, a pandemia do novo coronavírus é sinônimo 
de medo, precaução e sobretudo, cuidado. Já para outros, uma 
mera descrença. O Tiago Barcellos fazia parte dessa parcela da 
população bem desconfiada e incrédula com a gravidade da en-
fermidade global. A imprevisibilidade da vida fez o pensamen-
to mudar. O que antes era visto como “invenção midiática” se 
transformou em um grande pesadelo. Dentro de uma Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), o autônomo sentiu na pele que, 
realmente, descrença não era o melhor caminho para sair dali 
vivo. E, de fato, não era.
Como um grande brincalhão que é, Tiago, logo nos primeiros 

minutos da longa entrevista, revelou a sua personalidade leve 
e descontraída. “Estava me arrumando para te receber. Passei 
até perfume”. O caçula de três filhos do falecido Roldão Nico-
lau de Souza e Malvina Barcellos é daquele tipo de pessoa que 
faz amizade fácil. Basta chegar em um novo ambiente e pronto. 

Contagia todo mundo e no final, troca até contatos para estabe-
lecer laços no futuro.
Tiagão, apelido fornecido pelos íntimos por causa do porte 

físico, nasceu em Vila Velha em 1979 e vive há cinco anos em 
Jardim Colorado, bairro do município. Detalhe: foi registrado 
na Serra. Sim. É serrano por engano. Apesar do erro, foi mesmo 
no município canela verde que se desenvolveu durante seus 41 
anos. Lá, foi de tudo. Teve uma mercearia de produtos diversos 
e já chegou a vender na rua produtos da roça. Aquelas delícias. 
Farinha, queijos, requeijão, manteiga e mel. 
Com o avanço da pandemia no Espírito Santo, as funções de 

Tiago mudaram. Não era possível mais ter o sucesso com esse 
tipo de empreendimento, já que as medidas do governo do Es-
tado nos primeiros meses impuseram estritamente o isolamento 
social, proibindo a circulação de pessoas e o funcionamento do 
comércio. Por isso, se reinventou. Hoje, possui uma loja online 
de tênis, divulga empresas por meio de estratégias de marketing 
digital e ainda, de vez em quando, faz atendimento jurídico. 
Atendimento jurídico? É que o capixaba formou em Direito 

no final de 2019. E não cumpriu essa missão sozinho. Foi ao 
lado da esposa, a Rosiane Barcellos. Inclusive, estudam atual-
mente juntos para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Casados há 10 anos, o companheirismo dos dois está 
presente em todos os momentos da vida. Bons ou ruins. São 
inseparáveis. Cúmplices. “Eu nunca tive dúvidas do carinho da 
minha esposa por mim. Mas, depois que eu soube tudo que ela 
estava fazendo, só confirmou aquilo que já existia no meu cora-
ção: o amor dela comigo”. 
Ele se refere ao coronavírus. A força da esposa de mover ala-

vancas de fé para restabelecer a sua saúde. Uma situação seme-
lhante ao que esse vírus provocou em cada cantinho pelo mun-
do. Enquanto o internado de Covid-19 sofre no hospital pelos 
sintomas da doença e procedimentos invasivos, a família sofre 
junto. Medo, angústia, impotência pairam os pensamentos até 
daqueles que se dizem os mais otimistas. Afinal, a pandemia 
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mostrou que os infectados podem apenas ter uma passagem de 
“ida”. E, infelizmente, a “volta” cancelada.

NEGACIONISMO 
Antes de ser infectado, a rotina de Tiago estava sendo agitada. 

A reforma da casa fez com que ele e Rosiane mudassem tempo-
rariamente para o sobrado dos pais da esposa. Por esse motivo, 
o autônomo começou a fazer semanalmente o mesmo percur-
so: Viana a Vila Velha. Afinal, era preciso fiscalizar as obras dos 
pedreiros e fornecer assistência aos profissionais. 
Tais municípios ficam longe um do outro. Cerca de 20 qui-

lômetros. Na teoria, muitas pessoas que fizessem esse trajeto 
em meio a pandemia iriam redobrar os cuidados. Ainda mais, 
alguém que precisasse ir frequentemente a lojas de materiais 
de construção por causa de uma reforma. Tiago, como já men-
cionado lá no início desse perfil, fugiu dessa regra. Era uma 
exceção. Um homem que não carregava nenhuma preocupação 
frente à doença tão destrutiva. 
“Não levava a sério. Era descrente. Acreditava que era alar-

mismo e uma doença simples, porque não estava vendo pesso-
as próximas contaminadas. Até eu pegar e ver que, na verdade, 
não era nada do que eu pensava”, afirma o capixaba.
Esse comportamento negacionista está bem presente nas vie-

las sociais. E não apenas, agora, com a pandemia. Há, sim, uma 
corrente de extremistas que coloca o coronavírus como fruto da 
repercussão exagerada da mídia, mas também uma crescente de 
indivíduos que nos últimos anos negam o formato arredondado 
da Terra e ainda, outros que acreditam que as vacinas possuem 
efeitos colaterais gravíssimos. No momento de calamidade públi-
ca que vivemos, negar a realidade recai em consequências dire-
tas. É perigoso para a saúde. Tiago entendeu isso da pior forma. 
Como prova do negacionismo, o autônomo, que possui a 

obesidade como fator de risco para a Covid-19, não gostava de 
fazer rotineiramente a higienização das mãos com água ou ál-

cool em gel. Nem usar a máscara. “A minha esposa sempre foi 
preocupada. Eu não”. A companheira de vida era tão cautelosa 
que ligava sempre  para lembrá-lo dos protocolos essenciais. 
Mesmo com os constantes avisos, não adiantou. 
A partir do dia 27 de maio, uma quarta-feira, vieram os pri-

meiros sinais. Nariz congestionado e uma grande falta de ape-
tite. Tudo que tentava comer, voltava. Apesar disso, o capixa-
ba tinha a certeza de que era uma crise asmática pelo contato 
direto com a poeira da reforma da casa. Jurava também que 
depois de quatro dias ficaria bem. Pensamento falho. Tomou 
remédios, mas os sintomas não passaram. Pelo contrário, apa-
receram outros. 
O vendedor começou a ter fadiga, enjoos mais frequentes 

e algo incomum: sentir odores intensificados. “Eu passei por 
uma pessoa que estava fumando perto da minha casa  e depois 
fiquei sentindo à todo momento um cheiro muito forte de ni-
cotina. Não saia de mim. Borrifei uma colônia, tomei banho e 
não passava”, relembra. 
Ao perceber a saúde debilitada do marido, Rosiane conseguiu 

convencê-lo para ir ao hospital. E isso já foi no dia 2 de junho 
pela manhã. Quase uma semana depois dele perceber algo erra-
do. Foram ao Pronto Atendimento Arlindo Villaschi, local mais 
próximo de onde estavam em Viana. Pela demora em ser cha-
mado, optaram em voltar para casa. O mal-estar de Tiago estava 
grande em meio ao desconforto das cadeiras da sala de espera. 
Na noite desse mesmo dia, a febre veio com força, atingindo 

39 graus. Mesmo assim, Tiago não quis voltar ao Pronto Atendi-
mento. Ficou resistente. “Nunca gostei de ir ao médico. Apenas 
fazia exames de rotina. Quando sentia algo diferente optava pela 
automedicação. Agora, eu espirrei diferente e já falo: amor, va-
mos no médico”, brinca.
Então, dormiram. No outro dia, não teve jeito. O capixaba vol-

tou para o PA e lá, se iniciou um desafio que ficará pra sempre 
marcado. Deixou, definitivamente, marcas físicas e emocionais. 
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CHOQUE DE REALIDADE
Por volta das 10 horas da manhã de 3 de junho, Tiago foi ao 

Arlindo Villaschi. Nesse dia, o atendimento foi bem mais rápido. 
Apesar disso, no aguardo do nome ser chamado, continuava im-
paciente e querendo voltar para o aconchego do lar. Mas, Rosia-
ne foi enfática: “hoje, não vamos embora”. 
Fez exames. Esperou os resultados. Com eles em mãos, levou 

ao médico do serviço público. Uma triste constatação. Teria que 
ficar em observação aquele dia. Ao receber essa notícia, o gradu-
ado em Direito chegou a implorar para ir embora, usando como 
argumento o fato de nunca ter ficado internado. 
A súplica não foi, claro, atendida. Tiago não recebeu tantos de-

talhes do médico. Ele nem sabia como estava realmente. Uma 
protocolo padrão para evitar crises de ansiedade, desespero ou 
agitação no paciente. Em contrapartida, Rosiane soube com de-
talhes do estado do marido. Do lado de fora, o profissional da 
saúde avisou para ela que o autônomo estava com os pulmões 
muito comprometidos, a saturação mais baixa que o normal e 
que tinha 99% de certeza que o esposo iria testar positivo para 
o coronavírus. E nem teria escolha: ele ficaria no Pronto Aten-
dimento até ser transferido para um lugar com recursos para o 
tratamento contra a doença. No caso, surgiu uma vaga no mes-
mo dia no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que fica no 
município de Serra e é referência no Estado do Espírito Santo. 
A esposa de Tiago, como não poderia ser diferente, ficou de-

sesperada e começou a tentar ver o marido pela última vez antes 
de ser transferido. Ela sabia que o companheiro ao ficar sozinho 
naquela situação, sem ao menos conversar com alguém, pode-
ria enlouquecer. Então, era preciso convencer os profissionais de 
saúde. Foi uma missão de três horas. Mas, deu certo. 
No Pronto Atendimento, Tiago estava na ala de enfermeira con-

tra a Covid-19. “Poxa, eu não vou poder ir embora?”, indagou para 
a esposa que estava toda com as vestimentas necessárias para a vi-
sita. Em gesto negativo, o autônomo apenas olhou fixamente para 

Rosiane, respirou fundo e encostou a cabeça. O silêncio sinalizava 
medo. Afinal, o que aconteceria a partir dali era um mistério. E um 
mistério que ninguém em consciência sadia gostaria de desvendar. 
A ambulância da transferência para o hospital estadual chegou 

nas primeiras horas do dia 4. Madrugada. Era uma sorte e tan-
to ter sido tão rápido. A previsão era de uma semana para abrir 
qualquer vaga, porque o sistema de saúde na época já tinha a 
superlotação como realidade. Quanto mais demorasse, mais a 
situação do capixaba poderia ficar complicada.

SONHOS DE OUTRA VIDA 
De forma lúcida e tranquila, Tiago foi conversando com a 

equipe na ambulância. Pelo incômodo, chegava a tirar os tubos 
de respiração do nariz. E era repreendido pelos profissionais. 
Do lado de fora, Rosiane e o irmão dela foram acompanhan-
do de carro. Chegou no hospital e uma surpresa. A chance de 
uma despedida. “Quando os enfermeiros abriram a porta da 
ambulância, vi minha esposa de longe e dei tchau para ela. E 
ainda falei: fique tranquila que eu vou voltar”, diz mostrando o 
otimismo que tinha naquele momento.
Entrou no hospital. Na noite do mesmo dia, a única opção 

devido ao desconforto respiratório era ser intubado. Esse pro-
cedimento só é possível com a sedação. Se você pensa que essa 
tarefa é fácil para realizar com todos os pacientes, se engana. 
Tiago, mais uma vez, foi exceção. 
Apesar de estar fraco, o capixaba conseguiu rasgar a calça 

jeans e a cueca ao mesmo tempo. Detalhe: com a mão. Com 
a sonolência que os remédios proporcionam ao paciente, ele 
tinha a sensação de estar ficando sem ar. Por isso, bradava com 
raiva e indignação: “vocês querem me matar, eu não consigo 
respirar”. Precisou-se até de mais enfermeiros para controlá-lo. 
“Guardo a calça rasgada até hoje”. 
Essa calça destruída será para sempre uma lembrança dos 

dias de coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foram 
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11. Tiago tinha uma outra vida. Era outro mundo. Outro lugar. 
Tudo completamente diferente. Lá, a mente trabalhou  a todo 
momento. É como se não tivesse descanso. Os sonhos viraram 
uma temporada inteira de uma série, em que cada episódio é 
continuação do outro.
E nada de pesadelos ou tragédias na memória. Nos sonhos, o 

sobrevivente da pandemia fazia parte do batalhão de Polícia de 
Choque do Rio de Janeiro, tinha separado de Rosiane e estava 
com outra mulher, o carro foi vendido para um casal de india-
nos e até a mãe tinha morrido. E isso não foi nada de loucura. 
Foi uma salvação. “Me falaram que ainda bem que tive esses so-
nhos, porque se não, quando eu voltasse poderia ficar vegetal. 
E ter muitas sequelas”. 
Apesar da imaginação fértil, a situação de Tiago em coma era 

degradante. Cada dia, uma nova notícia negativa. Não havia 
melhora. O infectado por coronavírus chegou a perder a filtra-
ção feita pelo rins e assim, precisar fazer hemodiálise. Inclusive, 
ele suspeita que até o coração tenha parado uma vez na UTI. 
A Rosiane não recebeu a informação de que fato isso tenha 

acontecido. Mas, certo dia ela demorou para receber o boletim 
médico no hospital, que ora era feito por telefone, ora presen-
cial. Os profissionais alegaram que estava tendo uma intercor-
rência. No peito do Tiago, mais tarde, viram as marcas nítidas 
de desfibrador. Uma provável reanimação cardíaca. “Hoje, sin-
to dor no bico dos peitos. Sensibilidade demais. Acredito que 
apertaram demais”. 
Nesse tempo interminável vivendo outra vida na mente, Tia-

go passou por outro fato curioso e sem explicação plausível. No 
sexto dia de intubação, ele sentou na cama. Desacordado. As 
enfermeiras do hospital Jayme, em uma visão religiosa, acha-
ram que ele estava possuído por um espírito. Tiveram que con-
tê-lo novamente. 
Curiosidades à parte, o estado do autônomo foi melhorando 

repentinamente. O apoio da esposa, que chegou a conseguir 
visitá-lo quando ele estava em sono profundo, pode ter sido 

um pilares que ajudaram na sobrevivência. Neste momento 
tão especial, Rosiane pediu o marido para apertar a mão dela. 
E apertou. A amada deu força ao momento mais complicado. 
Conversou e acalmou. Mesmo ele estando adormecido. As lá-
grimas que caíram do rosto de Tiago ao ouvir a voz dela e o 
aumento dos batimentos cardíacos mostraram: ele voltaria.

SINÔNIMO DE MILAGRE
Ele voltou. Deixou de ser uma torcida de família e amigos e vi-

rou uma realidade a ser desfrutada. Não era preciso mais o tubo 
na traqueia. E, por consequência, nem ficar em coma induzido. 
Mesmo com a boa notícia, Tiago, ainda, precisou permane-

cer mais cinco dias na UTI. Dois deles, desorientado ainda. 
Nos outros três, já mostrava a personalidade irreverente para 
a equipe médica. Uma prova cômica disso é quando o médico 
autorizou a ingestão de comida normal. “No primeiro dia, co-
mida deliciosa. No segundo, eu falei: você ainda teve coragem 
de cobrar o médico essa comida ruim? Sem sal. Sem nada. Sem 
tempero nenhum”, se recorda ressaltando que o prato do dia era 
uma espécie de papinha de frango.
Por um almoço desagrádavel, passou a comer apenas a carne 

das próximas refeições e via na maçã um pote de ouro entre as 
possibilidades gastronômicas lá dentro. Não à toa que perdeu 
16 quilos até a saída do hospital.
Mostrando cada vez mais sinais claros de recuperação, Tia-

go da UTI foi para a enfermaria específica para pacientes de 
Covid-19. Ao ser transferido, caiu a ficha. Não havia ainda en-
tendido tudo que passou e vivenciou naqueles dias. Não tinha 
nenhuma noção do tempo que ficou desacordado. Do que re-
almente tinha acontecido. Afinal, ele estava em outro mundo. 
Demorou para compreender que tinha sido colocado em uma 
área para se recuperar do sufoco que o vírus lhe causou. 
De um lado, a consciência veio retomando por causa das en-

fermeiras. Ele até pediu as profissionais para retomar a UTI. 
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Lá, geralmente, há mais profissionais cuidando de pacientes. 
Diferente da enfermaria. “Muitas vezes, eu ficava ali sozinho. E 
não sei lidar com a solidão. Aí batia a angústia, o choro. Falei 
com minha esposa para colocar 50 reais de crédito. Eu tinha a 
necessidade de conversar com alguém. De manhã até a noite. 
Pra não me sentir sozinho”.
O Tiago conseguiu pedir para Rosiane colocar crédito porque 

na enfermaria já estava de posse de alguns pertences, como o 
celular. Esse aparelho foi um refúgio para se situar na própria 
vida, pelo fato de acreditar em tudo que aconteceu nos sonhos. 
A prima, por exemplo, que desmentiu a crença de que a mãe do 
capixaba tinha morrido.
Com o celular também conseguiu passar o tempo e dar, de 

uma vez por todas, um xeque mate na solidão. Fazia chamadas 
de vídeo para a esposa todos os dias e outros parentes. Até de 
madrugada. Assistia vídeos, filmes e recebia, inclusive, ligações 
de pessoas que nem conhecia e de várias partes do Brasil, que, 
de forma espiritual, ajudaram ele se tornar um milagre. “Foi uma 
solidariedade muito grande. Se plantarmos coisas boas, vamos 
colher coisas boas. Isso é fruto da vida. Se você é bom com as 
pessoas, automaticamente, você encontrará pessoas boas”. 
Milagre? Evangélico, Tiago percebe que algumas “coincidên-

cias” no caminho dessa superação mostraram a vontade de 
Deus em fornecer uma nova chance de vida. A primeira aconte-
ceu antes da morte do sogro por infarto. Foi cerca de cinco dias 
antes do autônomo ter os primeiros sintomas do coronavírus. 
Em uma conversa com Rosiane, o Affonso pediu para a filha 
cuidar do marido, já que alguma coisa iria acontecer. Ele não 
sabia explicar o que sentia, mas alertou para a caçula ser forte. 
“Eu sei que viver é bom, mas não tem caminho melhor que de 
Deus não. Vocês também precisam fazer a vontade dEle”, teria 
dito depois do aviso. 
Além desse presságio, outro fato marcante foi na própria en-

fermaria. Em uma noite angustiante, o autônomo pediu em 
oração uma pessoa que fosse lá para direcioná-lo. No outro dia, 

apareceu uma missionária que ficou apenas um dia naquele 
hospital, mas marcou a vida desse homem. “Essa mulher orava 
e conversava comigo. Deus levou ela. Deus respondeu ao meu 
pedido muito rápido”. 
Com um jeito cativante, Tiago chegou até a fazer amizades 

nos dias que ficou nessa ala do hospital para tratamento de pa-
cientes que não estão em estado grave. Dois idosos. Um pastor 
e um empresário. O segundo até o chamava de filho. Conversa-
vam, riam e sabiam um da vida do outro. Olhavam o passado, 
discutiam o presente e desejavam o futuro. Longe dali. 
Apesar de ter sempre uma bela distração, à todo momento, 

a saudade da esposa era o que não saia da cabeça. Não queria 
mais aquela comida, aquela cama que mal dava para dormir. 
Aquele universo branco. Sem cor. Sem vida. Faltava a com-
panheira de trajetória. Aquela que faz tudo ter sentido. “Eu 
falava para ela: ‘eu amo todo mundo, mas a única pessoa que 
eu não poderia perder é você’. E ela não estava perto de mim. 
E isso me machucava”, relata com o brilho nos olhos de uma 
paixão que transcende. 
A dor da saudade foi para longe apenas em 6 de julho. A alta, 

por coincidência, no dia que fez dois anos da morte do pai. 
Ao mesmo tempo, 33 dias depois de ter entrado naquele Pron-
to Atendimento e ter começado a trilhar um caminho incerto. 
Neste dia tão aguardado, Tiago nem quis almoçar. Queria fazer 
essa refeição perto da família. Tomou banho, se barbeou e se 
arrumou. Desejava até sair andando e não ir de cadeiras de ro-
das. Apesar de não conseguir quebrar o protocolo, isso não foi 
capaz de prejudicar a sua emoção.
“Depois de alguns dias, você entende o que aconteceu. E co-

meça a pensar: nunca mais gostaria de voltar para esse lugar. 
Por isso, é muito bom saber que está vivo. É uma vitória. Mas, 
essa vitória é abaixo de Deus e depois, minha esposa em pri-
meiro lugar. Ela foi uma guerreira”.



 94 95

APRENDIZADOS, MARCAS E LEMBRANÇAS
Fora do hospital, Tiago foi para Viana, casa dos pais de Rosia-

ne. Todo mundo chegou a arrumar um quarto no térreo para ele 
se recuperar e assim, não precisar de subir escadas. Fraco? Nada. 
Tiago já conseguia andar sozinho e fazer funções básicas. 
Essa vitalidade, porventura, é em virtude do condicionamento 

físico do capixaba. Ele sempre foi de amar trilhas, caminhar, es-
calar, pedalar e nadar. “Minha saúde era de ferro. Minha esposa 
até brincava que era o único gordo que conhecia na vida que 
tinha força”, brinca. 
Apesar do lado positivo, a Covid-19 deixou outras marcas por 

um tempo, como labirintite, queda de cabelo e taquicardia. Além 
disso, o tempo internado afetou até as noites do sobrevivente. 
Sonhava que estava tomando injeção e a esposa ouvia ele recla-
mar de forma desesperada. Depois dos pesadelos, acordava. E 
detectava o alívio: “graças a Deus, estou em casa”.
A ansiedade também começou a fazer parte da realidade do 

Tiago. Uma das maiores lembranças foi quando saiu sozinho de 
carro pela primeira vez para uma reunião de negócios. Uma fal-
ta de ar muito forte fez o autônomo ser levado por um amigo a 
um Pronto Atendimento, onde recebe a pulseira de gravíssimo. 
“Eu pensei que estava morrendo. Estava amarelo. Pálido. Meu 
coração doía muito. Tive a sensação de que estava pegando de 
novo a doença”. Depois de fazer exames e verificar que todas as 
taxas estavam normais, o médico verificou que foi mesmo uma 
crise. Nesse dia, Tiago teve uma decisão espiritual. Apesar de 
ter uma religião, tinha tempo que não frequentava uma igreja. 
Ali, isso mudou.
Ao olhar para tudo que viveu no ano de 2020, Tiago carrega o 

arrependimento de ter esnobado a doença. Não ter se cuidado. 
Extremamente vaidoso, as cicatrizes - no centro da cabeça, na 
mão e no pescoço - o farão nunca esquecer de um fato: se não 
fosse negacionista perante a gravidade da Covid-19, nada disso, 
talvez, iria ocorrer em sua vida. “Foi uma provação por eu não 

estar acreditando tanto. Tenho convicção disso. É aquele ditado: 
quem não aprende pelo amor, aprende na dor”. 
Ao mesmo tempo, o arrependimento abriu espaço para a cons-

cientização. Uma alternativa vista pelo capixaba para amenizar 
as próprias ações durante a maior parte da pandemia, já que não 
há, claro, possibilidade de mudar o passado. Por isso, hoje, se 
esquiva de lugares aglomerados e até virou um propagador dos 
cuidados essenciais. Por vezes, ao andar de carro e ver pessoas 
sem máscara, ele para e explica a importância desse objeto. Para 
convencimento, fornece até o próprio testemunho. Das centenas 
de horas na maca. 
Para o futuro, Tiago não tem o plano de ter filho. Nem objeti-

vos materiais. Após a turbulência, quer emanar apenas gratidão. 
Pelo respiro de cada dia. Por estar com a esposa. Por afastar a 
enfermidade e conseguir de volta a saúde. 
“Ser infectado pelo coronavírus fez eu enxergar que nós não 

somos nada. Era só Deus estalar os dedos que eu não existiria 
mais. Eu entendi que Ele estava me dando mais uma chance. E 
que não era para eu desperdiçar. Essa oportunidade foi crucial 
para eu acordar para a minha realidade”, finaliza o sobrevivente.
Então, apenas, viva, Tiago. Nade pelo mundo. Sem esquecer 

a profundidade do mar, que por vezes, é bem mais fundo que 
imaginamos. Mergulhe na sua existência.
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“NA SAÚDE E NA DOENÇA, até que a morte nos sepa-
re”. Esse trecho sempre presente nos votos dos noivos em ca-
samentos tradicionais nunca fez tanto sentido para o pedreiro 
aposentado Nelson Luiz Scalzer e a dona de casa Inês Scalzer, 
como no ano de 2020. Ambos enfrentaram o coronavírus. E ao 
mesmo tempo. Mesmo sendo um problema grave, o medo de 
perder um ao outro não foi maior que a vontade de perpetuar o 
amor pelos próximos anos que o futuro reserva. Sobreviveram. 
Ressignificaram a relação para outro patamar. Hoje, sorriem 
para a vida.
Cheguei em Campo Grande, bairro de Cariacica onde o casal 

mora há metade de um século. Encontrei Nelson no seu bote-
co, que é em frente a própria casa. Me conduziu até a sala de 
estar, onde já avistei a Inês que, logo, foi me dando calorosas 
boas-vindas. Dispondo de uma observação atenta, percebi que 
a sala é um ambiente repleto de santos e porta retratos da fa-

mília. Todos espalhados em volta da televisão. Recordações de 
momentos, aniversários e encontros especiais.
Estava prestes a começar as perguntas. Mas, Nelson, de ime-

diato, que me fez um questionamento: “Vai demorar muito?”. 
Preocupado. Com uma resposta positiva, afirmou: “Ih, então, 
vou lá fechar o boteco”. E lá foi encerrar o expediente mais cedo 
do pequeno estabelecimento, já que havia dois clientes vigiando, 
enquanto o aposentado me levava para dentro do lar.
Depois de uma pequena espera, iniciei a entrevista que durou 

mais de duas horas. Tempo suficiente para saber detalhes sobre 
o casal Scalzer. Com as formalidades iniciais de um repórter em 
campo, perguntei a idade dos dois. Na mesma hora, já percebi 
que o bom humor é sinônimo de vitalidade de ambos. A Inês 
diz sem titubear: “Tenho 73 anos”. Seu Nelson, com 74 anos, 
retrucou: “É 72. Está querendo aumentar a idade, fia?”. Carre-
gam a simplicidade em cada detalhe e também leveza. Brincam 
o tempo todo.
Nascido em Santa Tereza, Nelson é de uma família grande. Pos-

sui sete irmãos. Inês não é diferente. Com onze irmãos, foi criada 
grande parte da infância em São Domingos do Norte, cidade de 
apenas 8 mil habitantes que no passado pertencia à Colatina. O 
destino dos dois se entrelaçam a partir do momento que come-
çaram a morar pertinho do outro na área rural. 
Vizinhos sim. Mas, viviam rotinas bem diferentes, principal-

mente pelas influências dentro de casa. Enquanto os pais de 
Nelson brigavam com todos os filhos para estudarem, a Inês 
ficou apenas três meses na escola, porque tinha que ajudar na 
colheita de café. “Meu pai falou que depois deixaria eu ir para a 
escola e não deixou. Para eu pegar um ônibus, por exemplo, eu 
pego sozinha. Mas, não consigo ler algumas palavras difíceis”, 
revela a dona de casa.
Após anos e anos tendo a roça como única realidade, ambos 

se conheceram, começaram a namorar e vieram para a cidade. 
Cariacica. Na época, ele com 24 anos. Ela, com 22. Moraram em 
um casa feita de tábuas e de apenas 30 metros quadrados. Perma-
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neceram nessa situação por 25 anos. Nove pessoas viviam nesse 
pequeno espaço: Nelson, Inês, uma irmã e sobrinho de Nelson, 
os pais do aposentado e ao longo do tempo, os três filhos do 
casal. Era precário. Mesmo assim, as rugas do tempo não tira-
ram a humildade. “Era muito bom. Até hoje tenho saudade do 
barraquinho”, confessou o capixaba. 
Atualmente, vivem sozinhos em um lar bem mais confortá-

vel. Um aconchego do qual possuem orgulho. E é fruto exclu-
sivamente do esforço do casal, já que eles foram os responsá-
veis pela fundação até a pintura. Inclusive, Nelson trabalhava 
à noite em uma distribuidora de ferro e aço e durante o dia, 
fazia as obras dentro de casa. Devido às dificuldades financei-
ras, construíam, aos poucos. Demoraram cinco anos para tudo 
ficar como planejado. “Quando sobrava um dinheirinho pra 
comprar material, aí fazíamos”, diz o pedreiro aposentado.
A construção ocorria com a ajuda dos filhos. Nelson que tem 

49 anos e mora nos Estados Unidos chegou a usar esse auxí-
lio fornecido aos pais como desculpa na escola naquela época. 
“Nelsinho falava sempre que o pai dele colocava para trabalhar 
direto”, lembra Inês, ressaltando que isso era frequente quando 
o filho mais velho não fazia os deveres de casa.
Além do Nelsinho, Nelson e Inês tiveram outros dois filhos. 

O Fernando, 42, que vive com a esposa e o filho, na casa aos 
fundos da dos pais. E o Reinaldo, que teria, hoje, 47 anos. Te-
ria? É que, em 2009, o filho do meio morreu em um acidente 
de moto. Ele vinha do trabalho e outro motociclista com o farol 
apagado o atingiu. Uma tragédia sem precedentes. Será sempre 
a maior tristeza. Uma inversão da ordem da vida. O filho ir em-
bora antes dos pais. “Até hoje, a dor não passa. Era um menino 
trabalhador, religioso, chegava a tocar na igreja e tinha muito 
carinho pela gente. Foi difícil acreditar”, Nelson tenta descrever 
o sentimento inenarrável de perder um filho. 
Católicos desde nascença, viram na fé motivos para continuar. 

Seguir em frente. Na medida do possível. Nos últimos meses, não 
conseguiram ir para a igreja, por causa das regras impostas pela 

pandemia. Nem por isso as orações ficaram de lado. As missas 
transmitidas por alguns canais de televisão foram mitigando as 
angústias. Do passado. Do presente. Do que ainda virá.
O casal, ainda, tem na companhia um do outro, o pleno des-

frute. São caseiros em excesso. Mesmo com as saudades das 
antigas viagens para a roça ou até para fora do país, não se in-
comodam com a atual realidade. De ficarem dentro de casa as-
sistindo programação religiosa. Ou mesmo programas sobre a 
música sertaneja. Estilo que amam. 
O Boteco do  Seu Nelson, citado no início deste perfil, é o que 

consegue quebrar com a rotina. Pelo menos para o aposentado. 
No empreendimento, são vendidos salgados variados, caldo de 
cana e cafezinhos. Só que o capixaba enxerga vantagens além da 
renda. Ali, é um espaço onde encontra um passatempo. É o que 
mantém a mente ativa. Proporciona vitalidade. “Tenho o boteco 
há 28 anos. Rende pouca coisa. É um quebra-galho. Ele serve 
mais para bater papo com os amigos. Conversar sobre o que está 
acontecendo com a família ou no mundo”, relata. 

ALERTA VERMELHO
O boteco é considerado tão importante para o Nelson que o 

aposentado nem fechou o estabelecimento com o avanço dos ca-
sos de coronavírus no Estado. Fugiu do protocolo. Das regras. 
Tamanha dedicação ao próprio negócio que, por pouco, não 
custou a sua vida e a de Inês.
Então, Nelson ia cotidianamente para o boteco e também, de 

vez em quando, para lugares essenciais, como supermercado e 
farmácia. Inês, permanecia em casa, já que enfrentava dores no 
corpo motivados pela artrose e por consequência, ficava impos-
sibilitada de cuidar de funções além do lar.
Mesmo com os cuidados em todas atividades exercidas, o vírus 

chegou para o casal. De forma incerta. De forma semelhante a 
muitos infectados, eles nem imaginam a possível porta de entra-
da. Apenas notaram o aparecimento de sinais. Dolorosos sinais. 
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O Nelson foi a primeiro a perceber algo de diferente. “Voltei um 
dia do supermercado sentindo o corpo quente. Aí já pensei: não 
estou legal não”.
Apesar da estranheza com a sensação, Nelson foi trabalhar. No 

mesmo dia, Inês ao ir chamá-lo no boteco para almoçar, logo, já 
apresentou sintomas iniciais. Alerta vermelho. “Senti um negó-
cio tão diferente. Muito ruim”. A partir dali, a dona de casa não 
aguentava ficar mais em pé. Era uma fraqueza enorme. Acom-
panhado disso, febre, dor no corpo e falta de apetite também fi-
zeram parte do dia-a-dia da capixaba. Já o Nelson, passou a ter 
além de febre, dor de cabeça, falta de apetite e insônia. Não con-
seguia nem dormir.
Passaram uma semana sentindo sintomas. Ficando em re-

pouso. Notando a permanência da enfermidade, o casal foi ao 
Pronto-Atendimento Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, lo-
calizado em Alto Lage, bairro vizinho de Campo Grande. Quem 
decidiu levá-los foi a ex-nora Érica, que é também mãe do Ber-
nardo, fruto da união com o falecido Reinaldo. Ela mora com o 
marido e o filho na casa de cima de Nelson e Inês e sempre presta 
assistência aos antigos sogros.
Chegando no PA, se consulturam. Era novamente um sábado. 

25 de abril. A Inês saiu com o diagnóstico de infecção urinária, já 
que além dos sintomas gripais estava com a ardência característi-
ca da doença. Já o Nelson, os médicos acreditavam que ele estava 
com dengue. Não fizeram o exame de Covid-19, porque ambos 
não apresentavam falta de ar. Voltaram para casa com medicações.
Como as dores continuavam, retornaram ao Pronto Atendi-

mento na terça-feira com a Érica. “Passamos muito frio nesse 
dia. Não gosto nem de lembrar. Parecia que os ossos estavam 
machucados”, ressalta Inês sobre a segunda experiência. Prova-
velmente, isso aconteceu por causa da febre. Realizaram alguns 
exames, como de sangue. E nada de alterações nos diagnósti-
cos. Tudo igual ao fim de semana.
Mais uma vez de volta para casa. Atingiram dez dias de sofri-

mento e angústia. No outro dia, 29 de abril, a escolha foi ir para 

um médico particular. Uma cardiologista. A profissional pediu 
que Nelson fizesse o exame de Covid-19. Em relação a Inês, os 
sintomas geraram dúvidas, por causa da infecção urinária. Por 
isso, a dona de casa não foi orientada a realizar tal comprovação. 
No dia 30 de abril, veio o resultado de Nelson. Positivo para 

coronavírus. Um motivo para alarde. Mas, não foi. O aposenta-
do apenas fez o que tinha que ser feito. A cardiologista passou 
um atestado com todas as medicações necessárias para frear a 
infecção do vírus. E ele começou a seguir. Enquanto isso, Inês 
passou a ter mais certeza que a Covid-19 estava presente no pró-
prio corpo. Ela sentia isso. Não era mesmo infecção urinária. A 
contra-prova veio no dia seguinte. De maneira avassaladora. 

SEPARADOS POR ANDARES
A Érica estava acompanhando tudo. Ficava bem atenta ao casal 

Scalzer. Com isso, ao perceber que a febre de Inês atingiu um 
pico alarmante no dia 1 de maio, a ex-nora não pensou em outra 
alternativa. Chamou uma ambulância do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (SAMU). A chamada ocorreu 7 da noite. 
Em contrapartida, uma espera de mais de quatro horas.
Como a ajuda médica só veio chegar quase à meia noite, Nelson 

nem sabe o que aconteceu. “Não vi quando levaram ela. Estava 
dormindo no sofá. Nem falaram comigo”, explica. Sem chance 
de despedidas. Sem um até breve. A Inês saiu acompanhada de 
Érica, sem saber se voltaria para a família. Para os filhos. Para os 
netos. Para participar das missas como ministra da Eucaristia.
Nos primeiros socorros, já perceberam que o estado de Inês era 

delicado. A glicose e pressão estavam altas e a saturação baixa. 
Por isso, foi direto para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Ne-
ves, no município da Serra. Ocupar uma vaga no Centro de Tera-
pia Intensiva (CTI). “Cheguei e me colocaram na maca. A Érica 
estava junto comigo. De repente, ela fez um sinal de tchau para 
mim. Aí pensei: ‘agora, vou ficar sozinha, o que eu farei?’. Fiquei 
apavorada porque não podia levar acompanhante”, comenta. 
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Com um olhar vago e perdido, Inês foi para a sala hospitalar, que 
naquela época já estava começando a ficar lotada de casos de Co-
vid-19. Ela ficava separada dos outros pacientes apenas por uma 
cortina. Cada um no seu espaço. Cada um com suas incertezas.
Entre os momentos mais impactantes, a dona de casa precisou 

até ficar pronada. Deitada de barriga para baixo, mãos para trás e 
amarrada para ficar estática. Por 12 horas. Essa posição tão incô-
moda é necessária para melhorar o funcionamento dos pulmões, 
porque possibilita mais trocas gasosas. Por consequência, faz o 
enfermo respirar com mais facilidade. Sem tanto esforço.
Inês reconhecia a importância do procedimento. Ainda mais 

para ela que tinha três comorbidades de risco para a doença: 
idade, hipertensão e diabetes. Mesmo assim, era penoso. “Passei 
um aperto. Não dormia. Uma dor horrível”. O alívio foi quando 
chegou o médico para tirá-la daquela posição. “Ei, Inês. Estou 
aqui de volta”, avisou o profissional de saúde. Ela respondeu: “Eu 
também estou aqui, mas não estou aguentando não”. De forma 
direta, o intensivista retrucou:  “Você está viva. Então, está bom”. 
Passado essa situação, Inês lidava com a solidão. Mesmo não 

ficando nunca sozinha, nem dava tempo para conversar com 
os profissionais do hospital. Todo momento recebia remédios e 
ficava refazendo exames de checagem da saúde. Ou ficava parte 
das horas, com mal-estar. Sofrendo com as adversidades im-
postas pela internação, como as feridas decorrentes das fraldas 
que utilizava diariamente. “Ardia muito. Eu perguntei a eles o 
que era aquilo. Aí o médico falou que deveria ser por eu ter 
alergia a fralda. Mas, eu não podia ficar sem”. 
Havia também sofrimento do lado de fora, Nelson além de 

sentir sintomas de Covid-19, estava com dor na alma. Saudade. 
Sempre ansioso em receber os boletins médicos da Érica. Saber 
como a companheira de vida estava. “Eu rezava e pedia a Deus a 
todo momento pela recuperação dela. Fiquei em casa e isolado”. 
Mas, não por tanto tempo. 
No domingo, 3 de maio, dois dias depois da internação de Inês, 

o Nelson também foi de ambulância para o mesmo hospital. A 

saturação estava bem baixa. Apesar de não ter nenhuma comor-
bidade, Érica se preocupou e acreditou que ele receberia um 
melhor tratamento com a equipe médica. Afinal, nem os antibi-
óticos estavam cessando as dores e a falta de disposição do apo-
sentado. Não era possível tentar com a sorte e deixá-lo em casa. 
Assim, Nelson também foi para o CTI. Ficou em um leito na 

parte do térreo do hospital. Enquanto a Inês, estava no sexto an-
dar. Apenas andares o separavam. Apesar disso, a esposa nem 
imaginava que o marido precisou ficar internado. Se não fosse 
uma pista fornecida nas entrelinhas por uma das enfermeiras. E 
captada apenas mais tarde. Na lembrança de quando saiu de lá.  
“A enfermeira veio me falar: Nossa, dona Inês, será que você vai 
ficar até quando sem o seu namorado?. Eu respondi: Mas, ele 
está em casa. Aí ela: Será que ele está mesmo em casa?”.
Apesar do lugar que estava, o Nelson manifestava um estágio 

menos grave da doença. A equipe médica chegou a colocar cate-
ter de oxigênio nele. Mas, logo, tiraram ao perceberem que ape-
nas a observação seria o suficiente, acompanhada de remédios 
e soro. Prova disso é que o aposentado ficou apenas dois dias 
internado. A alta já veio em 5 de maio. Entregaram uma nova 
roupa para ele ir embora. Tomou banho sozinho e se arrumou. 
“A outra roupa que estava desapareceu. Não sei onde foi parar”, 
relembra indignado a perda das peças que apreciava. 
Nelson negou a cadeira de rodas. Foi andando para encontrar 

a Érica, que o levaria para casa. Teve serenidade em cada mo-
mento. Mesmo passando por uma doença inédita. “Não pensei 
nessas besteiras de morte não. Apenas pensava em coisas boas. E 
fui muito bem tratado. Ninguém pode falar mal daquele hospital. 
Agradeci o médico e falei que tinha que tirar o chapéu para ele”. 
Se Nelson fez uma passagem breve, a Inês vivenciou por mais 

tempo aquele universo temido, que é o hospital. A dona de casa 
ficou até 7 de maio no Jayme Santos Neves. E permaneceu no lei-
to à ela destinado com o mesmo pensamento que o marido. “Eu 
sentia que não estava boa. Mas, acreditava que Deus iria me dar 
o que eu merecia”, revela fazendo a ressalva que tinha às vezes o 
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receio de não acompanhar mais o crescimento dos netos.
Durante essa declaração, o Nelson não se segura e provoca a 

companheira de 50 anos: “Pensou no marido, não, fia?”. Aos ri-
sos, Inês brinca: “Eu não. Pensei nos pequenos. Eu nem sabia 
que você estava lá internado”. Uma mera brincadeira mesmo. 
Percebe-se que na realidade os dois não conseguem viver separa-
dos. São cúmplices até a eternidade. 

DESDOBRAMENTOS 
A Inês saiu dia 7 do Jayme, mas não foi direto para a casa. 

Como ainda precisava de cuidados, foi transferida para o Vitó-
ria Apart Hospital, que é particular. Só que a dona de casa não 
pagou nada. Isso porque o governo do Espírito Santo comprou 
leitos em alguns hospitais da Grande Vitória para funcionarem 
como Serviço Único de Saúde (SUS). Ou seja, de forma gratuita. 
A transferência também foi motivada pelo fato de Inês ter as ta-

xas voltando ao normal. Logo, era uma forma de ceder a própria 
vaga para outra pessoa que precisasse de um trabalho intensi-
vo. Da mesma forma que ela precisou por uma semana. Mesmo 
sendo uma boa notícia a tal mudança de hospital, a chegada no 
Apart foi traumática. 
“No Apart, fui levada para um quarto grande sem ninguém. 

Depois, chegou uma enfermeira que não deu nem boa noite e 
conversou um pouco comigo. Falei com ela que estava com sede 
e precisava trocar a minha fralda. Ela falou que iria fazer isso. 
Mas, sumiu. Aí para voltar outra pessoa demorou muito. Me sen-
ti largada”, relembra. 
O marido de Érica nem sabia da história, só que ao ser infor-

mado que Inês foi para o Apart, ligou para um amigo que é médi-
co do hospital para que a idosa fosse bem tratada por lá. A partir 
dessa ligação, os dias de Inês em uma maca ficaram mais tran-
quilos. Sem complicações. A dona de casa passou a se recuperar 
cotidianamente. Tanto que foi colocada no dia seguinte em um 

quarto compartilhado com outros pacientes. Para medir glicose, 
aferir pressão e fazer exame de sangue.
A alta veio em 15 de maio. Nesse dia, não iria para outro hospi-

tal. Pelo contrário. Iria rever o marido. Dormir na própria cama. 
Voltar para a simples e amada rotina. “Fiquei toda alegre. Rece-
ber essa graça tão grande. Graças a Deus, estou viva. Não pode-
mos duvidar de nada”. 
Devido ao impacto da doença, Nelson e Érica levaram a dona 

Inês para dentro de casa. Estava fraca. Sequelas da Covid-19.  
“Ela estava igual as galinhas de granja que ainda não sabe andar”, 
compara o aposentado, tirando gargalhadas da esposa. Esse ta-
manho desgaste físico permaneceu por mais de duas semanas. 
Nelson, inclusive, dava banho na amada. “Cheguei até colocar 
um corrimão certinho para ela. Não tinha condições financeiras, 
mas precisava  dar um conforto para a Dona Inês”. Sacrifícios. 
Mais uma vez, a presença explícita do amor. De um pelo outro. 
Almas inseparáveis. 

MUDANÇAS NA VIDA
Se hoje estão vivos, Nelson e Inês são agradecidos além de 

Deus, à família e à comunidade. Os membros da igreja e conhe-
cidos param até hoje o casal na rua para falarem que estavam 
enviando sempre vibrações positivas. Fazendo uma corrente de 
orações. “Na hora que parou ambulância aqui, acredito que o 
povo pensou: Eles vão para lá e não vão voltar não. Vamos rezar 
por eles, porque é difícil de voltarem”, conta o aposentado. 
Essas saídas para a rua aconteceram apenas depois de três me-

ses que voltaram do hospital. Foram terminantemente proibidos 
pela Érica. Até se recuperarem totalmente da enfermidade, a úni-
ca realidade seria os sete cômodos da casa. E, claro, o boteco não 
era exceção. Ficou fechado durante esse tempo. A ex-nora fazia 
as refeições e levava para os avós de seu filho, bem como lavava 
as roupas do casal. “Não deixaram a gente sair de jeito nenhum. 
Quando sai, desaprendi até a andar na rua. Estava só em casa 
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dormindo, comendo e bebendo”, ressalta Nelson.
Quando os dois estavam prestes a se recuperarem, Érica aca-

bou pegando o coronavírus. Impossibilitada de fazer tantas ati-
vidades para permanecer em repouso, Nelson e Inês se compro-
meteram a seguirem dali adiante sem a atenção da ex-nora. Isso 
recaiu no aprendizado de novos hábitos. Principalmente, pelo 
marido.  “Falei com Nelson que ele teria que aprender a fazer 
comida”, admite Inês. 
E ele aprendeu. Já tem um repertório culinário vasto: arroz, 

feijão, batata, quiabo, jiló, carne de porco, bolos, entre outros 
pratos deliciosos. “Eu aprendi a fazer comida na marra. Muita 
coisa ainda não sei. Mas, não tem nada difícil”, diz Nelson com 
modéstia. Inês, claro, não perdeu a oportunidade de fazer piada.
“O irmão de Nelson na casa dele faz tudo dentro de casa. Nel-

son falava assim comigo: ‘meu irmão deu bobeira e a mulher co-
locou ele para fazer tudo’. Agora, eu que fiz igual. Algumas coisas 
ainda ele não faz, como lavar roupa e varrer casa. Mas, pelo me-
nos, limpa fogão”, destaca. 
No direito de resposta, Nelson garante que até hoje faz café 

para a esposa, que segundo ele acorda só depois das 9 horas da 
manhã: “Uma mordomia danada. Depois fica sem fome para o 
almoço”, brinca. Inês na tréplica se defende: “Fiquei mais pregui-
çosa agora”, confirma aos risos. 
A “preguiça” não é porque quer. São resquícios da Covid-19. 

De um lado, Nelson não teve sequelas nenhuma. Hoje, a alimen-
tação está regrada, possui sono regulado, cuida do boteco e vigia 
com toda disposição o lote da família, molhando plantações e co-
lhendo hortaliças. Por outro, Inês sofre com as dores da artrose 
que aumentaram e muito. Doem os ossos, joelho, costas, braços. 
“Tem dia preciso ficar deitada o dia todo. É uma luta”.
Mesmo com consequências, nada paga o preço de ter a vida 

de volta. Uma nova oportunidade para fazer o que quiser. O que 
gosta. Respirar o ar puro. “Muita gente já morreu. Então, é uma 
vitória muito grande”, constata Inês. Seu Nelson, complementa 
lembrando o papel deles daqui para frente: “Pensávamos que 

nunca pegaríamos. Mas, acredito que tínhamos que passar por 
isso. Para valorizar mais a vida e tratar todo mundo melhor do 
que já tratamos”.
Com tanta consciência do que passaram, julgam sem medo 

de errar, aqueles que são conhecidos como os descrentes da 
pandemia. Os que não usam máscara ou não seguem outras re-
comendações dos órgãos de saúde. “Esses dias fui na padaria de 
máscara e um tanto de gente não usando. Eu pergunto as pesso-
as porque elas não estão usando. É segurança. Se estão pedindo 
para usar, então, usa”, cita Nelson, colocando um exemplo da 
patrulha pela conscientização.
Todos esses relatos mostram que os cinquenta anos de casados, 

com certeza, deram sabedoria para Nelson e  dona Inês. São sim-
plórios na fala, modo de vestir e no estilo de vida. Mas, são ricos 
de tudo aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. Generosi-
dade. Respeito. Confiança. São muito mais que esposa e marido. 
São amigos. É inegável que coronavírus atrapalhou a rotina do 
casal. Trincou as estruturas físicas. Só que ao mesmo tempo for-
tificou o companheiro. E isso o tempo não será capaz de apagar. 
“Seu Nelson é gente boa, sabe? Depois que peguei esse ví-

rus, até cozinhar eu ensinei e ele aprendeu. Ficou do meu lado. 
Cuidava de mim. Ele me ajudou muito mesmo. Cada vez que 
passa, mais unidos ficamos”, declara Inês, lembrando que tem 
que ensinar o marido a fazer polenta. Um dos pratos não do-
minados. Ainda.
O Nelson não ficou de fora. Também quis falar a importân-

cia da esposa estar viva. Ao seu lado. Por décadas e mais déca-
das. “Para mim, Inês é tudo de bom. Sempre estamos juntos. 
Nas alegrias e nas tristezas. Acredito que a nossa relação está 
melhorando cada vez mais. Acho que o amor faz isso. Um tem 
amor pelo outro”.
E, assim, Nelson e Inês trilham a terceira idade. Ou melhor: 

a melhor idade. Nada de rancor. Nada de mau humor. Levam a 
vida na leveza. Como deve ser. Não se importam com proble-
mas pequenos. Não se deixam levar por discussões bobas. Não 



 110 111

se entregam ao medo da morte. Apenas vivem.
Eles mostram valiosos ensinamentos em poucas e objetivas pa-

lavras. A falta de estudos não tirou a coerência desse casal. Apren-
deram tudo o que sabem na cara e coragem com as adversidades. 
Pelo destino, compartilharam um pouco desse conhecimento 
comigo nesta entrevista.
Entrevista essa que pela árdua e fofa insistência, acabou com 

um delicioso café acompanhado de biscoitos e queijos da roça. 
Herança do passado. São raízes que ambos não possuem ne-
nhuma vergonha. Não escondem de ninguém. Falam de onde 
vieram com orgulho. Para o universo. Ainda bem. Foi de lá que 
construíram o presente. Escreveram a própria história. Uma 
linda história.



 112 113

VII

DOSES DE
EMPATIA 



 114 115

TODO DIA, o mesmo protocolo. Roupa verde. Cabelo preso 
com uma touca. Avental. Luvas. Viseira na testa. Máscara. Ta-
blet nas mãos. Por outro lado, todo dia, novas histórias. Mitigar 
as dores físicas é importante. As da mente também. Ainda mais 
com pacientes de Covid-19 em leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Ingrid Meneghetti sabe muito bem disso. Há 
sete meses, a psicóloga hospitalar encara a missão de se doar 
completamente para o outro. A profissional intensivista percebe 
na própria rotina que os números estatísticos da pandemia, de-
finitivamente, não são apenas números. São vidas. E cada uma 
delas importa.
A filha caçula do vendedor aposentado Antônio e a dona de 

casa Maria da Penha nasceu em Vila Velha e foi criada em Caria-
cica, ambos municípios que fazem parte da Grande Vitória, no 
Espírito Santo. Se engana quem pensa que a Psicologia foi uma 
escolha desde criança, como acontece com muitas pessoas. Para 

a jovem de 28 anos, o caminho para chegar até a decisão final foi 
diferente. Foi com percalços. Um processo de amadurecimento. 
Ingrid estudou em uma escola técnica no período do Ensino 

Médio à contragosto, já que não queria em nenhum hipótese 
abandonar o antigo colégio no qual criou laços. Por dificulda-
des de adaptação, a capixaba teve uma série de problemas emo-
cionais no Instituto Federal do Espírito Santo. Percebendo o 
sofrimento da filha, Antônio e Maria da Penha decidiram levá-
-la para fazer acompanhamento com um psicólogo. O primeiro 
contato de Ingrid com essa área. No auge dos 16 anos. Apesar 
disso, não vê como uma experiência positiva. “Não me iden-
tifiquei muito com a forma que ela falava comigo. Não bateu 
muito bem”, explica. 
Apenas dois anos mais tarde, a relação com a Psicologia veio a 

mudar. Após enfrentar uma situação delicada em sua vida pes-
soal, Ingrid voltou a ter sessões de terapia. Dessa vez, com outro 
profissional. E foi o que ela precisava. Conseguiu sair do fundo 
do poço. Resgatou a felicidade. Viu sentido na vida. Uma trans-
formação tão positiva que decidiu, de uma vez por todas, que 
gostaria de proporcionar as mesmas sensações para o mundo à 
sua volta. Ser, enfim, psicóloga. 
O sonho da adolescente se tornou uma realidade a partir de 

2013. Ano que, de fato, começou fazer faculdade no Centro 
Universitário Católico de Vitória (UCV). Devido às condi-
ções financeiras, isso só foi possível a partir da conquista de 
uma bolsa de estudos pelo Prouni, programa promovido pelo 
governo federal. Durante o curso, chegou a estagiar na área 
de Recursos Humanos em uma rede de supermercados. Em 
seguida, quase formando, surgiu a oportunidade de entrar no 
Grupo Meridional, que é um conglomerado de hospitais do 
Espírito Santo. 
No Meridional, começou como estagiária de RH até ser con-

tratada como analista de recrutamento e seleção. Era a res-
ponsável pelo processo seletivo dos técnicos de Enfermagem 
e enfermeiros de todos os hospitais do grupo. Apesar de um 
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emprego com carteira assinada, Ingrid não tinha o brilho nos 
olhos em exercer essas funções mais administrativas.
“Eu não conseguia ver a psicologia no RH. Algumas coisas que 

eu precisava fazer não concordava, e fazer aquilo que você não 
concorda te faz muito mal. Eu ficava com a sede de sair daquela 
área, só que não conseguia enxergar para onde iria”, desabafa.
Em junho de 2019, a insatisfação abriu espaço para a reinven-

ção. Por ter acesso a todas oportunidades oferecidas pelos hos-
pitais, Ingrid descobriu que havia sido aberto uma vaga para 
psicólogo hospitalar. Na primeira tentativa, não passou. Não 
desistiu. Depois de três meses, abriu mais uma. Chance não 
desperdiçada. A jovem conquistou o que tanto queria e come-
çou a atuar diretamente nas unidades de terapia intensiva do 
Hospital Meridional, em Cariacica. 
Com o grande feito, o desafio foi grande. De um lado, ficou 

realizada. Do outro, apreensiva. Nunca tinha feito nada pareci-
do. Nem algum tipo de atendimento clínico. “Tive que estudar, 
assistir vídeos e ler muitos livros. Era um mundo novo. Mas, 
eu estava disposta a aprender. Me entreguei de verdade para 
compreender a função do psicólogo dentro de um hospital”. E, 
realmente, Ingrid entendeu. 

LINHA DE FRENTE 

De mãos dadas com a dedicação, Ingrid iniciou o processo de 
lidar tanto com os pacientes em coma induzido, como aqueles 
que estão em estado grave, mas lúcidos e acordados. Fazia par-
te das obrigações também realizar uma avaliação psicológica 
naqueles que estavam prestes a entrar na fila de transplantes de 
órgãos, liberando ou não para os demais procedimentos. Uma 
rotina que ocupava arduamente as nove horas diárias de traba-
lho da jovem.
Em contrapartida, nas primeiras semanas da pandemia no 

Espírito Santo, Ingrid não sabia o que iria fazer. Pensou até em 
pedir demissão, já que imaginava que teria uma batalha gran-

de a ser enfrentada. “Eu tinha medo de fazer o meu trabalho e 
porventura, estar contaminada e passar para os meus pacientes. 
Não havia protocolos de usar máscara, por exemplo”. Como tudo 
era novo, a psicóloga era chamada apenas em casos pontuais de 
pacientes que não estavam com coronavírus. Não ficava exclusi-
vamente nos boxes de cuidados intensivos.
No resto do tempo, Ingrid ficava na própria sala fazendo pes-

quisas e mais pesquisas. De como poderia ajudar mais dali para 
frente. Ela imaginava que os infectados pelo vírus iriam passar 
por uma onda de sofrimento psicológico intenso, além da do-
ença física. E estava certa. A partir do avanço do coronavírus no 
território capixaba, a rotina foi colocada ao avesso. Em número 
e complexidade de pacientes. Atingiu níveis inimagináveis. Exi-
gência máxima de esforço e força de vontade em fazer a diferença 
nesse momento tão crítico e inédito no século XXI. Habilidades 
que não faltavam nesta jovem tão corajosa.
A psicóloga Ingrid passou a entrar em ação na pandemia no 

início de abril. A chefe dela observou que os pacientes estavam 
com sensações adversas. E, por isso, incumbiu a psicóloga de ela-
borar um projeto para reduzir a ansiedade desses enfermos. De 
prontidão, a capixaba sugeriu a visita virtual, já que seria uma 
forma de trazer para perto dos internados aqueles que estavam 
longe dali. Um aconchego. Um acalento para o coração.
“No hospital, é um outro mundo. Não muito agradável. Tem 

box que não tem janela. Não tem nem como saber se é dia ou 
noite. Fora que os internados precisam abrir mão de tudo, se 
desconectam da realidade daqui de fora. Então, o contato com a 
família vem para acalmar, ajudar a seguir o tratamento, fornecer 
força e reduzir a ansiedade”, resume Ingrid.
O dia-a-dia virou uma loucura. Ingrid continua atendendo as 

demandas espontâneas das UTIs destinadas a doenças diversas, 
mas também realizando contato direto com os infectados de Co-
vid-19. No pico - entre junho e julho - foram 50 leitos ocupados. 
Chamadas de vídeo de manhã e de tarde. O tempo todo. Além 
disso, a psicóloga hospitalar atende aos familiares desses pacien-
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tes, seja orientando sobre o funcionamento das ligações ou mes-
mo prestando conforto e equilíbrio para esse momento difícil.
Para realizar tantas funções na linha de frente, inclusive, fazen-

do isso até metade do ano sozinha, a idade não foi um empeci-
lho. Mesmo nova, a maturidade e a competência são intrínsecos 
à Ingrid. “Eu compreendo a responsabilidade do meu trabalho. 
Sempre tento dar o meu melhor. Cuidar das pessoas da forma 
que elas gostam e precisam ser cuidadas”, afirma.

OLHARES DO COTIDIANO
É cuidado do início ao fim. É possível enxergar nos detalhes. 

Mesmo correndo contra o tempo, Ingrid possui a preocupação 
de sempre verificar atentamente as resoluções de cada enfermo. 
Caso uma determinada pessoa esteja sedada e intubada, por 
exemplo, não é realizado a chamada de vídeo. Apesar disso, a 
psicóloga abre oportunidade para a família mandar áudios com 
mensagens ou músicas. A chamada virtual acontece com os pa-
cientes que conseguem conversar, bem como estão lúcidos e 
orientados. Uma maneira de frear um pouco o sofrimento da-
queles que estão do outro lado da tela e assim, evidenciar os mo-
mentos felizes. Os momentos de melhora desta guerra invisível.
Nessa guerra, a Ingrid nunca deixa de carregar munições de es-

perança e sobretudo, empatia. Foi assim que anestesiou o medo 
presente lá no início da pandemia. “De fora, vemos a doença. 
Lá dentro, vemos uma pessoa que está doente”. É a busca cons-
tante pelos dados qualitativos e não meramente quantitativos. 
Afinal, quem são os internados por Covid-19? O que sentem? O 
que querem? Quais são as angústias?
As respostas? A psicóloga tenta descobrir todo dia que entra em 

uma UTI. Como não poderia ser diferente, é variável de um pa-
ciente para o outro, já que cada ser humano apresenta as próprias 
vivências, dores e histórias. Mesmo assim, no geral, Ingrid se es-
barra com mães, pais, jovens, avós e avôs que compartilham de 
um mesmo sentimento: saudade. Da família. Dos animais de es-

timação. Da rotina. São pessoas também que ficam preocupadas 
com empregos, negócios e contas da casa. “Por mais que estejam 
desesperados e ansiosos, percebo que a maioria deles durante as 
videochamadas tentam dizer que está tudo bem para transmitir 
tranquilidade. Mas, quando eu encerro, choram muito”.
Entre esses enfermos, existem aqueles que não desejam seguir 

o tratamento ou nem querem comer e tomar banho. Ficam ner-
vosos com aquela situação. Não querem aceitar o diagnóstico da 
doença. É na segurança proporcionada pelas palavras de Ingrid 
que enxergam os resquícios de esperança voltar. Apropriando-se 
do clichê, é a luz do fim do túnel. A profissional de saúde não 
tenta convencer. Ela expõe fatos para que o próprio internado 
consiga reconhecer que as ações dele possuem consequências e 
também que o progresso positivo é palpável na medida que o 
negacionismo não entra em cena.
Observando esse cenário, quem dera que Ingrid apenas preci-

sasse lidar com os dilemas de vida dos pacientes. Hipótese ani-
madora, mas impossível. A morte permeia a rotina da capixaba, 
como a de qualquer outro profissional da saúde que trabalha em 
unidades de terapia intensiva. É como se, ao escolher a profis-
são, já viesse uma cláusula do contrato legitimando que ouvir o 
último respiro de um enfermo não seria uma exceção. Na pan-
demia, então, saltitou e ainda, saltitam números astronômicos 
daquelas pessoas que, infelizmente, viraram estatísticas negativas 
nos balanços diários de Covid-19. Milhares de vidas perdidas.
Muitos dos capixabas vítimas do coronavírus passaram pela 

delicadeza de Ingrid antes de partirem. Um dos que ficaram mar-
cados na memória da psicóloga é um jovem de 21 anos. No dia 
que esse paciente chegou ao hospital Meridional, a profissional 
fez uma chamada de vídeo com a família dele. No outro dia, já 
foi intubado. Após o período em coma induzido, voltou à lucidez. 
Percebendo isso, a profissional trouxe mais uma vez o alívio 

das ligações pelo tablet. Mas, certa tarde, esse jovem começou a 
interagir em excesso com os pais. Muito mais do que o normal, já 
que ainda ele estava se recuperando, aos poucos, da traqueosto-
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mia. Era uma despedida. Dois dias depois, o paulista que estava 
de passagem pelo Espírito Santo teve uma parada cardíaca e a 
equipe médica não conseguiu reanimá-lo. “Eu sou grata por não 
estar lá no momento porque foi muito triste. Todos ficaram ex-
tremamente abalados”.
Na outra ponta das gerações, um idoso recai no pensamento 

da psicóloga. Esse homem estava na UTI-Covid pelo fato de 
não conseguir controlar o oxigênio no sangue. Logo, precisa-
va de assistência. Simpático e solícito, amava falar por vídeo 
com as netinhas. Um dia, como de costume, Ingrid fez a liga-
ção com a família dele, para que conversassem com o enfer-
mo. Acabou a chamada. Em seguida, depois de atender outros 
pacientes, decidiu aproveitar um pequeno intervalo. Voltou. 
Em apenas 30 minutos, o sorridente senhorzinho tinha mor-
rido. De repente, a maca já estava vazia. Ao saber o que tinha 
acontecido, a esposa dessa vítima de coronavírus quebrou o 
protocolo e por impulso, abraçou forte a Ingrid. Símbolo de 
gratidão. “Apesar da tristeza ela não deixou de agradecer o 
tratamento, a assistência que a gente fornecia ao marido e à 
família”, lembra.
Ingrid também não esquece de uma senhora de meia idade 

que chegou a ficar intubada e já estava respondendo bem ao 
tratamento, mas vivia triste e deprimida. Cansada de ficar no 
universo indigesto, que é o hospital. Sempre a psicóloga hos-
pitalar perguntava a mulher como ela estava. Não adiantava. 
Todo dia, recebia uma resposta negativa. Ela ressaltava a di-
ficuldade de ficar longe de quem ama. Só que um dia foi dife-
rente dos outros. Indagada, afirmou: “Hoje é o melhor dia da 
minha vida. Estou me sentindo muito bem. Eu sei que vou para 
casa”, falava aos quatro ventos.
Motivo de alegria. Por isso, Ingrid, seguindo o padrão, fez a 

chamada de vídeo com a família. Todos animados e felizes por 
ver a parente melhorando. Uma pena que foi momentâneo. É 
porque no outro dia, a tristeza chegou novamente para aquela 
mulher que estava recebendo cuidados intensivos. Mesmo assim, 

conversou com os parentes. Uma hora depois, a psicóloga voltou 
para o box da paciente. Olhou o leito vazio. “Cadê?”, perguntou 
Ingrid se direcionando ao médico de plantão. “Parou. Parou e 
não voltou”, se limitou a dizer o profissional intensivista.
Em todos esses recortes da memória, a dor estava ali. Acom-

panhado da tristeza e exaustão em ver tantas e tantas pessoas 
perdendo a vida de maneira tão rápida e brusca. Para Ingrid, 
um turbilhão de sensações que são bem diferentes da perda de 
um paciente para outro tipo de doença. Na linha de frente da 
pandemia, é possível ter mais contato. Os profissionais conhe-
cem mais a intimidade de quem está na UTI.
“Na linha de frente, nos doamos demais para o paciente. Sen-

timos como se fosse uma pessoa próxima. Não sei nem se existe 
uma palavra que possa definir esse sofrimento. Se teve uma vi-
deochamada, foi a última vez que eles se viram. Não pode ve-
lório. Nem caixão aberto. É uma dificuldade a família começar 
o luto com algo que não há a possibilidade de enxergar. Não se 
pode ver que, de fato, a pessoa está morta”, relata.
Do lado oposto da morte, a alta do paciente que é exatamente 

o mais esperado. Funciona como um bálsamo em meio ao caos. 
Quebra com a obscuridade da iminente perda física de alguém. 
Ingrid percebe a importância desses momentos em cada deta-
lhe. Todo paciente que sai do hospital de cadeira de rodas e vol-
ta para casa é um sorriso largo reacendendo. Mesmo que nin-
guém esteja vendo essa reação por causa da máscara, o olhar já 
diz tudo. Ali, se vê a plena satisfação daquilo estar acontecendo. 
Não à toa que a psicóloga hospitalar recebe sempre elogios 

nas despedidas dos sobreviventes, que são, geralmente, regadas 
de aplausos e gestos carinhosos da equipe médica e da enfer-
magem. “Eles costumam dizer que estão rezando para que eu 
possa continuar fazendo o meu trabalho e fique protegida da 
doença. Sem dúvidas, isso é a melhor recompensa. Faz bem 
para o coração”.  
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OSSOS DO OFÍCIO
O controle das emoções é uma tarefa que Ingrid tenta ao má-

ximo ter sucesso nas horas de trabalho. Apesar de ser sensível, 
a jovem nunca foi de chorar na frente das outras pessoas. Uma 
característica que ajuda na missão de proporcionar compaixão 
na medida certa. “Teve momentos que eu pensei que não iria 
aguentar. Mas, a pessoa que está ali na frente pode se desesperar 
mais ainda. Então, eu tento falar para mim mesma: segura, por-
que depois a gente resolve isso”.
Por esse motivo, a casa é o refúgio. Lá, as lágrimas caem sem 

receio. Sem preocupação. É onde Ingrid deita na cama e deixa os 
sentimentos fluírem. A capixaba sabe que no aconchego do lar 
consegue se desligar. Consegue renovar as energias para amenizar 
o cansaço físico e psicológico. Pelo menos por alguns minutos.
Em contrapartida, o descanso era limitado quanto às opções 

do que poderia fazer. Um universo solitário. Ingrid, em nenhu-
ma hipótese, poderia colocar os pais - que fazem parte do gru-
po de risco da doença -  expostos ao vírus. Então, a psicóloga 
deixou de usar transporte público e passou a ser levada para o 
trabalho de carro pelo pai, com todos os cuidados necessários. 
Ao chegar em casa, colocou em prática um ritual. Sapatos na ga-
ragem. Roupas em uma sacola. Banheiro. No pico da pandemia, 
lavava os cabelos todos os dias como forma de precaução. 
Inclusive, nos quatro primeiros meses, a jovem ficou apenas no 

quarto. Não tinha contato com ninguém fora das quatro paredes. 
Não compartilhava as refeições e momentos em família. Esbarra-
va com eles alguns segundos na cozinha. “Eu não sabia se estava 
contaminada. Então, ficava o mais longe possível”.
Isso fragilizou a psicóloga. Um isolamento do isolamento. A 

rotina já não era fácil no Meridional e em casa, as companhias 
eram apenas os aparelhos eletrônicos. Para utilizar os recursos 
virtuais ao seu favor, Ingrid conversava muito com o namorado e 
se aproximou de muitos amigos. Ao mesmo tempo, as ferramen-
tas se tornaram uma válvula de escape da realidade. A profissio-

nal de saúde começou a escrever crônicas para serem divulgadas 
nas redes sociais. Abordava sempre a angústia de se trabalhar em 
uma UTI e detalhes de como acontece o enfrentamento contra 
um inimigo invisível e tão destrutivo.
A terapia foi outra ajuda cirúrgica e necessária. Ingrid decidiu 

voltar a se consultar, após ter parado de ir nos atendimentos no 
final de 2019. Era um momento dela ir  para um local diferente. 
Um ambiente novo. Não ficaria restrita apenas da casa pro traba-
lho ou vice-versa. Isso deu força para capixaba. Foram fugas. Res-
piros para a sobrevivência. Se não encontrasse alternativas, seria 
praticamente impossível voltar no outro dia para a linha de frente. 
“Tinha essa vontade de desistir, ficar em casa e descansar. Mas, 

todas as vezes que  me chamaram para ir no final de semana ao 
hospital, eu fui. Como negar isso? Fiquei muito sensível ao sofri-
mento dos pacientes. Por mais que estivesse cansada, não iria me 
sentir bem em casa”, diz com convicção de que fez a escolha certa 
ao trabalhar até em feriados, como o Dia das Mães.

TUDO QUE TEMOS É O AGORA
Muitas pessoas nem imaginam que os psicólogos são essen-

ciais na luta contra a Covid-19. Explicando: o vírus causa pneu-
monia. Por consequência, falta de ar. Logo, desespero total do 
paciente. Em viver essa angústia. Se ele não tiver assistência 
psicológica, por exemplo, fica mais e mais ansioso. Resultado: 
agrava o próprio caso, correndo o risco de passar por procedi-
mentos invasivos. 
Com a responsabilidade de carregar uma profissão tão neces-

sária nos tempos atuais, Ingrid está satisfeita com o percurso 
até aqui. “Eu acredito que estou no caminho certo”. Bons fru-
tos são colhidos. Retornos positivos. Apesar disso, a capixaba 
vê que a sociedade desvaloriza e muito a psicologia. Disparam 
preconceito. Colocam como “profissão para doidos”. Por isso, 
é categórica: “Há um caminho muito longo a ser percorrido”.
Para a capixaba, a sociedade não fornece o devido valor tam-
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bém aos cuidados perante a pandemia. É a percepção da falta 
de consciência daqueles que ficam sob controle de prazeres mo-
mentâneos e nem ligam para as consequências dos atos. Uma 
tamanha irresponsabilidade que gera a sombra de um futuro in-
certo. “Estamos cansados de ter UTI cheia. É algo desesperador. 
Se voltarmos ao pico, não vou ter a estrutura que eu tinha antes. 
Por já ter vivido muita coisa e saber como funciona, carrego o 
medo de tudo ser pior ainda”, revela temendo os próximos meses.
Tanto é o desprezo de alguns que o mundo pós-pandemia é 

visto por Ingrid por meio de dois extremos. Para a psicóloga, 
esse episódio marcante do século provocará mudanças grandes 
e duradouras naqueles que tiveram contato com o coronavírus 
ou mesmo se sensibilizaram com os efeitos da doença. Na con-
tramão, em relação às pessoas que não acreditaram na gravida-
de, esnobaram ou tinham a certeza que o vírus era inofensivo, 
não haverá diferenças no modo de agir ou pensar.
Ingrid faz parte, claro, dos que conseguiram ressignificar de-

talhes, que por vezes passam despercebidos na vida. Não pode-
ria ser diferente. Passando por cima da barreira da inseguran-
ça, a psicóloga nem teve tempo de se esquivar. Reconheceu a 
importância de estar todo dia às 8 horas no hospital. Engoliu a 
própria aflição e foi atender os aflitos.
Submersa no mundo hospitalar, saiu da zona de conforto e 

esteve presente nos maiores momentos de vulnerabilidade das 
pessoas. Da mesma forma que não tem como banhar-se duas 
vezes em um mesmo rio, não tem como a jovem ser a mesma de 
antes da pandemia. “Me desenvolvi como profissional e ser hu-
mano. E estou feliz com isso. Apesar das consequências ruins, 
eu saio mais confiante, sensível e grata por estar viva. Pelas pes-
soas que eu amo estarem vivas”, conta.
Esperançosa, Ingrid torce para que em 2021 a vacina já seja 

uma realidade para o mundo e para os brasileiros. E, assim, 
tudo seja tudo mais leve. Leveza que evidencia, inclusive, no 
próprio corpo. As frases “Tudo o que temos é o agora” e “Res-
pire” tatuadas no braço e clavícula, respectivamente, não te 

deixam mentir. Apesar de terem sido feitas antes da pandemia, 
essas tatuagens estão ligadas diretamente com o que a capixaba 
enfrentou este ano.
“Uma tatuagem é sobre a imprevisibilidade e a finitude da vida. 

Em um piscar de olhos, tudo pode mudar. Por isso, é preciso 
valorizar e aproveitar o que temos no momento e não viver só 
em função do futuro. Já a outra, é uma forma de me lembrar que 
posso ir com mais calma e agir com tranquilidade. Um passo de 
cada vez, um dia de cada vez”.
Com uma grande doçura, a psicóloga hospitalar mostra que a 

grandeza do ser humano não está ligado a idade. A maturidade 
também não. É uma mulher que, mesmo jovem, abraçou o fundo 
da alma de centenas de pacientes. Trazendo conforto por meio de 
palavras ou proporcionando em silêncio gestos de cuidado.
Ingrid não teve coronavírus. Ainda bem. Mesmo assim, po-

de-se afirmar sem medo de errar que ela é uma sobrevivente. 
Sobrevivente em meio ao caos instaurado. Sobrevivente que 
sacrifica a própria vida em prol de ajudar. De fazer a diferença. 
De distribuir doses de empatia.
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