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TESTEMUNHO ENFERMEIRO PEDE ÀS PESSOAS QUE RESPEITEM A COVID-19 E FAÇAM O DISTANCIAMENTO SOCIAL

Covid: ‘há gente que não tem
essa sorte de voltar para casa’
Em primeira pessoa, o enfermeiro Juliano Carvalho, 37 anos, de Caraguatatuba, conta
como virou paciente e se curou da Covid-19 depois de 40 dias internado, sendo 21 na UTI
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Juliano Carvalho
Enfermeiro de Caraguatatuba

Trabalho na Santa Casa de
Caraguatatuba como enfermeiro, na ala Covid, e comecei a sentir os sintomas. Fiz
o tratamento em casa e não
melhorei. Fui para a UPA e
para o Hospital Regional do
Litoral Norte. Vejo isso acontecendo com pacientes, mas
jamais imaginaria que fosse
acontecer comigo. Tive fé.
A Covid rouba a sua força.
Eu não conseguia me comunicar, nem fazer gestos.

Não sei o que aconteceu com
o meu corpo, mas, não conseguia escrever e fazer nada.
Com a fisioterapia, dia após
dia fui progredindo.
Fiquei 40 dias internado e 21
dias entubado, em coma induzido. Tem gente que não tem
a mesma sorte de voltar para
casa. Tem gente que está morrendo por conta disso.
É preciso respeitar a doença,
o isolamento. Não é brincadeira. É uma doença nova, assustadora e está aumentando, e
as pessoas precisam respeitar
o distanciamento.
Temi a Covid-19 sim, mas
na hora entreguei minha vida
para Deus, que é o maior salvador. Ali senti uma paz muito
grande. Temi ficar internado.
A gente tem medo de acontecer alguma coisa ruim, de
como seria se não voltasse
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Vírus. O enfermeiro Juliano (ao
centro, em pé) recebendo a alta

para casa. Tinha entregado à
vida para Deus e senti uma paz
dentro de mim e senti que ia
voltar. Deus estava comigo o
tempo todo.
Os piores momentos foram
quando estava entubado. Tive

uma infecção, uma recaída e
quase fiz uma traqueostomia.
O médico também teve fé. E
a fé moveu a doença de mim, e
isso repercutiu de uma forma
que não esperava na internet.
A Covid afasta, deixa a gente
longe das pessoas, não podemos dar um abraço, dar um
beijo. A gente é carente disso
e não sabe. Por isso, foi muito
importante poder fazer videochamada e ver minha família.
Agora, para os meus companheiros de trabalho, eu não
tenho o que dizer, não tenho
como explicar, é muito amor.
Esperava que um colega viesse e falasse que vai ficar tudo
bem, mas foi diferente, fora do
normal. A atitude deles comigo foi coisa de Deus.
A única coisa que posso dizer
para todos é: tenham fé, calma
e paciência.
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Ação. Movimento SJC Sem Fome

Uniodonto
doa 938 cestas
básicas a ação
em São José
DOAÇÃO. Campanha realiza-

da pela Uniodonto, de São
José dos Campos, viabilizou
a entrega de 938 cestas básicas no Centro de Distribuição do Fundo Social de
Solidariedade da Prefeitura
Municipal. A entrega ocorreu
na quinta-feira (16). Foram
doadas 10,8 toneladas de alimentos ao Movimento São
José dos Campos sem Fome.
Durante junho, o valor das
primeiras mensalidades dos
novos planos odontológicos
comercializados pela cooperativa foi revertido em cestas
básica. “A missão da Uniodonto sempre foi fazer a diferença
na vida das pessoas”, declarou
o o presidente da cooperativa,
Sergio Brito.
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