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Venho compartilhar um pouco da minha vivência desde o início da pandemia de Covid-19, em 
março de 2020. Meu nome é Antônio Carlos Garcia de Oliveira, sou servidor da Unilab desde 
2014 e exerço minhas atividades na Pró-Reitoria de Planejamento.

Em 04 de maio de 2020, minha mãe e meu tio, ambos com mais de setenta anos, adoecerem, 
minha mãe, que já realizava tratamento para doença de diabetes, começou a sentir muitas 
dores, sendo preciso levá-la para o hospital, localizado no bairro Conjunto Ceará, Fortaleza, 
Ceará. Após os exames preliminares foi detectado que seus rins não estavam em pleno funcio-
namento e seria necessária à sua internação para a realização de hemodiálise. Eu e meus irmãos 
�camos realizando revezamento para acompanhá-la nesses dias. Nesse período, mais precisa-
mente uma semana após a sua internação, meu tio, veio a falecer em casa com suspeita de Covi-
d-19, não tendo a família o direito de realizar uma despedida merecida. 

Passada uma semana desde sua internação, o quadro clínico da minha mãe se agravou, necessi-
tando de um leito de UTI. Diante da falta de leitos e vendo sua situação piorar a cada momento, 
comecei a pressionar os médicos por uma vaga. As tentativas e buscas por essa vaga não davam 
resultado, pois não havia leitos disponíveis nos hospitais especializados. 

Em meio a todo esse sofrimento, a família decidiu entrar com um processo na Defensoria Públi-
ca do Estado do Ceará. Após superarmos um conjunto de etapas burocráticas, por exemplo, 
solicitar ao hospital e aos médicos os atestados e prontuários do paciente. Na manhã do décimo 
segundo dia de internamento, quando me encontrava como acompanhante, o médico infor-
mou que a minha mãe havia contraído o Covid-19 no hospital e solicitou que me retirasse do 
local.

Ao retornar para casa, eu e meus irmãos continuamos cobrando a Defensoria Pública do Ceará 
por um leito de UTI para nossa mãe. Em meio a angústia e ao sofrimento da espera, comecei a 
sentir febre, dor de cabeça, falta de ar, boca amarga, falta de apetite, isto é, adoeci com todos os 
sintomas do Covid-19 e comecei a realizar um tratamento caseiro. Ao todo, passei 10 (dez) dias 
apresentando os sintomas do Covid-19, mas consegui me recuperar. 



Após 07 (sete) dias de solicitações junto a Defensoria Pública do Ceará, minha mãe foi transferi-
da para um leito de UTI no Hospital Leonardo da Vinci, localizado em Fortaleza, Ceará. Todavia, 
a vaga na UTI não amenizou o nosso sofrimento, pois a espera por notícias, o con�namento, o 
medo que assolava a todos os envolvidos, médicos pacientes e familiares ainda estava presente.

Com aproximadamente 10 (dez) dias que ela se encontrava no leito de UTI, recebemos a notícia 
que ela havia conseguido vencer a Covid-19, mas, agora além da falência múltipla dos seus rins, 
havia surgido um abcesso no seu abdômen e ela teria que ser submetida a um processo cirúrgi-
co, como o hospital não tinha como realizar esse procedimento, ela teria que ser transferida 
para o Hospital Waldemar de Alcântara, localizado em Fortaleza, Ceará. A transferência foi reali-
zada e poucos dias depois a cirurgia foi feita, porém a situação ainda era grave devido a mani-
festação de uma bactéria que os tratamentos não conseguiam conter. Fomos autorizados pelo 
hospital a realizar visitas 2 (duas) vezes por semana obedecendo a todos os protocolos de higie-
nização. Voltei a ver minha querida mãe, mas infelizmente ela não conversava mais comigo. 
Após 52 (cinquenta e dois) dias de internamento, no dia 26 de junho de 2020 ela veio a óbito, 
deixando em todos nós uma imensa saudade, e seu grande legado de força, fé e perseverança. 

A Covid-19 veio alertar e mostrar ao mundo o quão nós seres humanos somos vulneráveis e 
frágeis, provocando em cada um de nós uma profunda re�exão, mostrando nossas de�ciências 
enquanto sociedade e o despreparo dos nossos governantes. A pandemia não invadiu apenas 
o nosso corpo, mas também tomou conta de todas as mídias e redes sociais em qualquer lugar 
do mundo, possibilitando que os mal-intencionados se utilizassem delas para propagar fake 
news e expor muitas pessoas ao vírus, mesmo aqueles que ainda procuravam se proteger. 
 
Para �nalizar, gostaria de deixar o meu agradecimento a todos os pro�ssionais das áreas da 
saúde e educação, que se esforçaram e lutaram bravamente na tentativa de ajudar a preservar 
vidas. Infelizmente, por ser uma doença desconhecida para todos, vários desses pro�ssionais 
perderam suas vidas. Tomara que tudo isso não seja em vão, que tenha acontecido para expor 
a necessidade cada vez maior de investimentos em pesquisas, hospitais, equipamentos moder-
nos, formação e capacitação dos pro�ssionais para que, caso surjam outros momentos difíceis 
como esse, estejamos preparados para preservar aquilo que considero a coisa mais bela desse 
mundo, a vida.  
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