
OPINIÃO 
Saúde-Trabalho-Ambiente-Direitos Humanos & Movimentos Sindical e Sociais 

08-11-2022 

FAMÍLIAS QUE PERDERAM  

PARA A COVID-19 
Ana Beatriz Domingos 

[Assistente Social. Mestranda Saúde Pública ENSP/Fiocruz] 
 

Como assistente social atuante na linha de frente 
durante a pandemia, vivenciei situações que 
sequer pensei vivenciar um dia.      ............. 
Precisei reinventar o meu fazer profissional e 
lidar com meus próprios medos. Não posso negar 
que senti medo. Senti medo de infectar minha 
família, medo de morrer, medo de perder um dos 
meus, medo de não ter a minha “vida normal” de 
volta. Como disse Boaventura de Sousa Santos 
(leia), a pandemia “[...] é o medo caótico 
generalizado e a morte sem fronteiras causados 
por um inimigo invisível”.  

Dados de outubro de 2022 revelam  
que a COVID-19 fez mais de 688 mil vítimas 
fatais no Brasil desde o início da pandemia, 
conforme divulgado pelo Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (Conass)  
e pelo Ministério da Saúde. 

Os números evidenciam  
o tamanho da tragédia no país. 

 

Falar sobre o período da pandemia é mexer 
numa ferida que ainda não cicatrizou.  
Talvez o tempo se encarregue de curar as feridas, 
mas as suas marcas carregarei para sempre.  
Desde o início da pandemia tivemos muitas 
perdas, sendo a principal delas a perda física. 
Pensar que de um dia para outro a pessoa que 
estava entre nós desapareceu é de imensa 
tristeza. Uma das situações mais tristes que 
presenciei de perdas no hospital, envolve as 
mortes de membros de uma mesma família pela 
COVID-19. Durante as minhas abordagens à 
beira do leito, vi integrantes de uma mesma 
família se internarem na unidade hospitalar.  

 

O paciente relatava em entrevista social que seu 
familiar também encontrava-se internado na 
unidade. Foram vários casos, de irmãos, pais e 
filhos, e outros parentes que ali estavam.  
Algumas vezes em enfermarias próximas, em 
outras em setores diferentes, dependendo do 
quadro clínico. Muito difícil saber que daquele 
casal de idosos, juntos há mais de 50 anos, um deles 
não retornaria para casa. E aquele rapaz, que 
internou junto com sua esposa no Centro de 
Terapia Intensiva (CTI), teve melhora e, dias 
depois soube que sua esposa teve piora e faleceu. 
Teve também o caso de uma mulher que enfrentou 
duplamente a angústia da internação, de sua filha 
e de seu esposo. Infelizmente, o esposo não resistiu. 
Ao longo desse período, presenciei abandono, dor, 
tristeza, lágrimas, solidão, saudade. Essas e outras 
experiências emocionais machucam e causam 
sofrimento. Ver tantas famílias sendo devastadas 
em tão pouco tempo foi uma das coisas que mais 
me marcaram. Não foi apenas uma, duas ou três. 
Houve vários casos que se repetiram por diferença 
de semanas, dias ou horas. Não há como mensurar 
a dor da perda de uma pessoa querida.  
A verdade é que quando perdemos alguém que 
amamos, um pedaço de nós vai embora. 
Infelizmente, a Covid-19 instaurou uma separação 
em curto espaço de tempo entre internação e óbito, 
em que pacientes ainda hospitalizados perderam 
membros de sua família. Cumpre mencionar que a 
alta médica era para ser um momento de grande 
alegria mas, para aqueles que retornam para suas 
casas sem o companheiro, mãe e/ou pai, irmãos, 
fica um vazio insubstituível. Na mesma intensidade 
que se tem a felicidade de receber a alta médica, 
tem a dor da perda do familiar que não resistiu.  
É inconcebível imaginar que a pessoa havia estado 
ali com ele, simultaneamente internados e só um 
retornou para a casa. Estas são algumas das 
situações por mim vivenciadas e difíceis de serem 
esquecidas. ■ ■ ■  
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