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Série especial conta
histórias de pessoas que
venceram a covid-19
no Centro-Oeste MG
Em “Eu Venci a Covid-19”, realizada pelo Jornal Cidade
e Sou+Lagoa, em parceria com o Grupo Minasprev, você
vai conhecer histórias reais dos soldados que venceram
a árdua batalha contra a incerteza, e ler depoimentos de
pacientes e familiares que trazem à tona histórias de
luta, medo e superação.

PÁGs. 06 e 07

Hospital São Carlos
convoca voluntários
para doação de sangue
Conforme enfemeira, se a situação
de escassez continuar, os estoques
podem ser esgotados. PÁG. 04

Em 5 meses, Lagoa da Prata registra 181 casos
de chikungunya e 32 de dengue
PÁG. 02
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Em 5 meses, Lagoa da Prata registra
181 casos de chikungunya e 32 de dengue
Em todo o estado de Minas Gerais, a dengue ainda é a doença mais
transmitida pelo Aedes aegypti, mas a Chikungunya já não está tão distante como antes.
Rhaiane Carvalho
Karine Pires
Claramente, as
atitudes do homem ou
falta delas têm trazido à
tona números elevados
de doenças antes
controladas ou até
algumas novas. Na
última semana, a
Prefeitura de Lagoa da
Prata divulgou um
levantamento, apontando 181 casos de
chikungunya e 32 de
dengue. Mas o que se
pode pontuar é que em
2019, a cidade, no
mesmo período,
registrou apenas sete
casos da doença, e em
2020 o número também foi o mesmo, sete.
O que demonstra que o
homem tem sido o
grande responsável por
esse aumento por não
tomar os cuidados
necessários indicados
pelos órgãos competentes. “O mais importante é que tudo isso é
causado por um
mosquito. Então, a
gente tem que trabalhar para acabar com os
focos. Para evitar focos
do mosquito, é preciso
manter os quintais
sempre limpos, recolher, eliminar ou
guardar longe da chuva
todo objeto que possa
acumular água, como
p n e u s ve l h o s , l a t a s ,
recipientes plásticos,
tampas de garrafas,
copos descartáveis e até
cascas de ovos. O lixo
d o m é s t i co d eve s e r
acondicionado em
sacos plásticos e
descartado adequadamente, em depósitos
fechados.”, disse o
médico Túlio Azevedo.
O médico ainda
falou sobre os sintomas
e como deve ser feito o
tratamento. “Os principais sintomas são febre
e dor articular, que têm
início cerca de 3 a 7 dias

notiﬁcações de dengue
e chikungunya. Com o
aumento destas
notiﬁcações, foi
liberado pela GRS o
inseticida Aerosystem, o
qual é realizado adentrando nos cômodos
dos imóveis para
combater o mosquito.

Mosquito Aedes aegypti (Foto: Reprodução Internet).

após o indivíduo ser
picado por um mosquito infectado pelo vírus.
Outros sintomas
incluem febre, dor de
cabeça, dores musculares, inchaço nas articulações e manchas
vermelhas pelo corpo. A
maioria dos pacientes
melhora em cerca de 7
dias de doença, porém,
em uma parcela dos
casos, os sintomas
podem perdurar por
meses. Em especial nos
idosos e em pessoas
com doenças nas
articulações, os sintomas podem se tornar
crônicos. O tratamento
se dirige ao controle dos
sintomas de dor
articular, febre e
mialgia. O uso de AAS e
a n t i - i n ﬂ a m a tó r i o s é
contra-indicado, sob o
risco de sangramentos”.
De acordo com
o s i te d a S e c re t a ri a
Estadual de Saúde de
Minas Gerais, Lagoa da
Prata já registrou 283
casos prováveis de
chikungunya somente
esse ano, e destes, 181 já
foram conﬁrmados.
Grávidas devem
ﬁcar atentas
Durante a
gestação, os cuidados
com a saúde devem ser
redobrados. A gestante,
além de receber o
acompanhamento prénatal e realizar todos os

exames solicitados a
ﬁm de evitar que
possíveis infecções
sejam transmitidas ao
bebê, deve estar atenta
a u m a d a s m a i o re s
ameaças do verão: o
mosquito Aedes
aegypti. Esse mosquito,
além de transmitir a
dengue, também
transmite a febre
chikungunya e o zika
vírus. “A infecção pelo
chikungunya, no
período gestacional,
não está relacionada a
efeitos teratogênicos.
Existem raros relatos de
abortamento espontâneo. Mulheres que
adquirem chikungunya
no período intraparto
podem transmitir o
vírus a recém-nascidos
por via transplacentária, transmissão
perinatal”, explicou o
médico.
No caso de
gestantes, ele ainda
explicou como deve ser
feito o tratamento. “A
gestante deve repousar
e se hidratar. A automedicação não é
recomendada, pois
pode mascarar sintomas, diﬁcultar o
diagnóstico e agravar o
quadro do paciente.
Por isso, na presença de
sinais ou sintomas, é
importante procurar
um médico”.
Em todo o
estado de Minas Gerais,
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a dengue ainda é a
doença mais transmitida pelo Aedes aegypti,
mas a chikungunya já
não está tão distante
como antes. Conﬁra
abaixo:
Mobilização e
prevenção
Segundo a
A s s e s s o r i a d e
Comunicação, para
mobilizar a população
contra a proliferação de
focos do Aedes aegypti,
a Secretaria Municipal
de Saúde junto ao setor
d e V i g i l â n c i a
Epidemiológica, iniciou
diversas campanhas
nas redes sociais, rádio,
carro de som e e outras
mídias para conscientizar a população a ﬁm
de combater corretamente os criadouros do
m o s q u i t o . Ta m b é m
f o r a m f e i t o s
Levantamentos de
Índice Rápido (LIRAa),
que mede a manifestação do mosquito Aedes
Aegypti no município.
Após o resultado do
LIRAa, realizou-se um
trabalho de mutirão nos
bairros com maior
número de incidência
do Aedes aegypti.
A assessoria
também informou que
foi necessária UBV
costal (fumacê) nos
bairros Américo Silva e
Gomes, que tiveram
maior número de

Além disso,
médicos, enfermeiras e
proﬁssionais da
epidemiologia, passaram por capacitação
sobre como enfrentar a
circulação simultânea
das arboviroses urbanas. “A orientação é para
que a população
procure a unidade ou
serviço de saúde mais
próximo de sua residência, assim que surgirem
os primeiros sintomas”,
solicitou a Secretaria de
Saúde.
De acordo com
o S i s t e m a d e
Informação de Agravos
de Notiﬁcação (Sinan),
que é alimentado
diariamente com as
notiﬁcações e investigações que constam da
lista nacional de
doenças de notiﬁcação
compulsória, após toda
ação realizada, notouse uma redução dos
casos de dengue e
chikungunya, conforme
mostra a tabela abaixo:
Saiba como se
prevenir:
• Evite água
parada, pois é onde a
fêmea do mosquito
Aedes aegypti deposita
seus ovos;
• Mantenha
bem tampado tonéis,
caixas e barris de água;
• Lave semanalm e n te co m á g u a e
sabão tanques utilizados para armazenar
água;
• R e m o v a
galhos e folhas de

37 99806-6100 • 37 98816-6100
contato@jornalcidademg.com.br

calhas e não deixe
água acumulada
sobre a laje, evitando
que galhos e folhas
possam impedir a
passagem da água;
• Encha os
p ra t i n h o s d e va s o s
com areia até a borda
ou lave-os uma vez por
semana e troque a
água dos vasos e
plantas aquáticas
também uma vez por
semana;
• Coloque lixos
em sacos plásticos em
l i xe i ra s fe ch a d a s e
feche bem os sacos de
lixo e não deixe ao
alcance de animais;
• Mantenha
garrafas de vidro e
latinhas de boca para
baixo;
• Faça sempre
manutenção de
piscinas;
• Limpe sempre
a bandeja do arcondicionado e
geladeiras;
• Lon as para
cobrir materiais de
construção devem
estar sempre bem
esticadas para não
acumular água;
• Não deixe
sacos plásticos e lixo no
quinta;
• Lave pelo
menos uma vez por
semana com água e
sabão, vasilhas usadas
para guardar água,
assim como bebedouros de animais. Isso
evita que ovos do
mosquito depositados
antes da troca da água
permaneçam ﬁxados
no recipiente;
• Sempre que
possível evite o cultivo
de plantas como
bromélias ou outras
que acumulem água
em suas partes externas ou retire toda água
acumulada em suas
folhas.
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“Se a situação de escassez continuar,
os estoques dos bancos de sangue
podem ser esgotados”, diz enfermeira
do Hospital São Carlos
Doações voluntárias se tornaram mais que fundamentais para ampliar estoques de sangue.
Rhaiane Carvalho
Karine Pires
O Hemominas
tem registrado queda
no estoque de alguns
tipos sanguíneos. Esse
cenário é consequência
das baixas doações que
têm acontecido desde
o início da pandemia da
covid-19. Desde então,
alguns hospitais vêm
fazendo campanha
para que mais pessoas
doem sangue e reaﬁrmando que vários
protocolos de segurança são tomados para a
coleta, sendo um deles
o agendamento para
evitar a aglomeração
de pessoas. A Fundação
Hemominas adota
como critérios básicos
para avaliar quem se
encontra ou não apto a
doar sangue, aqueles
estabelecidos pelo
Ministério da Saúde e
pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa), órgãos responsáveis pela legislação nacional de hemoterapia. Além desses, o
Hemominas observa
outros critérios, fundamentados em literatura
nacional e internacional, visando à proteção
e segurança de doadores e receptores.

Como funciona a
análise para doações
voluntárias
Nesse sentido,
cabe esclarecer as
dúvidas mais frequentes sobre o assunto.
Algumas situações,
pela sua natureza mais
delicada, somente
podem ser discutidas
com o proﬁssional
responsável pela
triagem do candidato à
doação. O candidato é
entrevistado por um
proﬁssional de saúde,
que faz algumas
perguntas de caráter
pessoal e íntimo. As
informações prestadas
são mantidas em
rigoroso sigilo.
Segundo a
Hemominas, a fundação não discrimina
ninguém, mas existem
doenças que podem
ser transmitidas pelo
sangue e que, às vezes,
não podem ser totalmente evitadas com a
realização dos exames
laboratoriais de triagem do sangue, já que
existe um período no
qual as infecções nem
sempre são detectadas
nos exames.

doação depois que a
pandemia acabar.
A Hemominas
esclarece que, em
virtude da pandemia, o
candidato que apresente qualquer sintoma respiratório,
mesmo leve, deverá
aguardar 30 dias após
recuperação para doar.
(Foto: Portal Gesthor Hospitalar/Reprodução).

Para consultar
os critérios, veriﬁque
sempre todos os
f a to re s a s s o c i a d o s :
exames e procedimentos realizados, diagnóstico e tratamento
realizados. Prevalecerá
sempre o maior tempo
d e i n a p t i d ã o . Va l e
lembrar, também, que
estas normas são
submetidas à revisão
periódica e sugere-se
veriﬁcá-las, sempre
que se desejar doar
sangue.
Nesse momento, c o n s i d e r a n d o o
cenário da pandemia
do coronavírus (covid19), o isolamento social
é uma medida de
segurança recomendada pelo Ministério da
Saúde e OMS, principalmente para as

Conﬁra como está o estoque
de sangue do Hemominas:

pessoas acima de 60
anos e aqueles pertencentes aos demais
grupos de risco. Assim,
caso você faça parte do
grupo de risco para a
doença, sugere-se que
planeje a sua doação
para depois da suspensão do isolamento
social.
Mas você pode
continuar ajudando a
salvar vidas: incentive
pessoas que você
conheça, que não faça
par te de grupos de
risco, a realizar uma
doação de sangue. Sua
atitude pode promover
mudanças signiﬁcativas na sociedade e na
vida de quem precisa
de sangue. Queremos
que você ﬁque seguro
agora, para que possamos contar com a sua

Situação no HSC de
Lagoa da Prata
No Hospital São
Carlos a enfermeira
Jéssica Lacerda dos
Santos Alves, informou
à reportagem que a
situação é crítica e que
o estoque de sangue
está baixo, mas que foi
disponibilizado uma
quantidade de bolsas
mínimas. A enfermeira
alertou que devido a
situação, os estoques
de bancos de sangue
podem se esgotar e o
recurso potente para
evitar o esgotamento
seria as doações
voluntárias, que
também diminuíram.
O Hospital São
Carlos possui uma
agência transfusional,
com a ﬁnalidade de
armazenamento e

distribuição de hemocomponentes para a
p ró p ri a i n s t i t u i ç ã o.
Desde o início da
pandemia da covid-19,
o estoque disponível
pelo Hemominas para
a instituição foi reduzido. Sendo disponibilizada uma quantidade
mínima de bolsas.
Observamos uma
diminuição nos
doadores e aumento
de pacientes que
necessitam de transfusão. A cada uma bolsa
transfundida temos
que repor com dois
doadores, alguns
pacientes usam mais
de 10 bolsas por
internação e muitas
vezes não são repostas
pelos responsáveis.
Mesmo que o paciente
venha a óbito as bolsas
devem ser repostas
para que o estoque seja
normalizado e outras
pessoas também
possam ser atendidas.
Se essa situação de
escassez continuar, os
estoques dos bancos
de sangue podem ser
esgotados. Por isso, a
única forma de garantir um suprimento
suﬁciente de sangue é
através de doações
voluntárias.

Atendimento na região
O município de
Bom Despacho funciona
como uma unidade vincul a d a , s e n d o s e u
Hemonúcleo Divinópolis.
Atualmente, as coletas
acontecem quinzenalmente às terças-feiras de 8h às
13h. A unidade está localizada na Praça Olegário
Maciel, 831, Centro.
Já o Hemonúcleo de
Divinópolis está localizado
na Rua José Gabriel Medef,
221, Bairro Padre Libério. As
doações acontecem de

segunda a sexta-feira, de 7h
às 13h e o agendamento
pode ser feito através do
telefone (37) 3216-6500
Para moradores de
Lagoa da Prata, as doações
também são feitas em
Divinópolis e os voluntários
devem entrar em contato
com o HSC para saber quais
são os critérios para ser
voluntário. O telefone de
contato é: (37) 3261-9100 e
as pessoas devem procurar
por Rose ou Jéssica.
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Jornal Cidade e Sou Mais Lagoa, em parceria com o
Grupo Minasprev, apresentam a série

“EU VENCI A COVID-19”
O Brasil já ultrapassa a
marca de 14.912.744 pessoas
recuperadas da covid-19,
conforme dados coletados até
o dia 31 de maio. Um número
que deixou aliviadas milhares
de famílias no país. Em Lagoa
da Prata, dos 5220 casos
conﬁrmados, 4708 já estão
recuperados. Para mostrar
como a cura da covid-19 pode
ser realidade, mas que a
doença deve ser tratada com
muita seriedade, o Jornal
Cidade e o Sou Mais
Lagoa, em parceria
com o Grupo
Minasprev,
lançaram a série
especial “Eu
Venci a Covid19”.

muito difícil, precisei ﬁcar
muitos dias intubado.
Elton Geraldo Teixeira, 45
anos, morador de Japaraíba.
“Foi tão difícil o
processo pra nós da família,
ainda mais diante de uma
situação tão nova, que é a covid,
onde os médicos não podem dar
segurança pra gente. Uma
equipe excelente do Hospital
São Carlos, que falava pra gente
rezar porque tudo dependia da

aguardando leito. A gente
vendo que não tinha jeito e que
ele ia morrer mesmo lá,
conseguimos trazer ele de lá.
Foi preciso de uma UTI aérea,
conseguimos uma vaga e horas
após ele já foi intubado. A gente
nunca pensa que vai acontecer
com a gente e quando acontece
tudo muda, é muito difícil
mesmo”.
Cíntia Lopes, irmã de Elton
Geraldo Teixeira

Depois de ter passado por isso,
peço para as pessoas terem
mais consciência. Se sentiu
algum sintoma, mesmo que leve
e se não tiver como fazer o
exame, evite ter contato com as
outras pessoas porque eu passei
bem, mas minha mãe ﬁcou
pior”.
Adriana Silva, de 35 anos.
“Quando ela foi para a
UTI, foi um susto para todos nós.
Ela ﬁcou no oxigênio e a

A
chegada da nova
e temida pandemia, que faz
vítimas a cada
minuto, trouxe
profundas
reﬂexões no
mundo todo. E a
mesma nação
que hoje chora os
seus mortos e se
solidariza com
aqueles que
perdem pessoas
q u e r i d a s ,
também agradece pela vida dos
que sobreviveram ao desconhecido.
Na série “Eu Venci
a Covid-19”, você
vai conhecer
histórias reais
dos soldados que
venceram a árdua
batalha contra a
incerteza, e ler
depoimentos de
pacientes e familiares trazem à tona histórias
de luta, medo e superação.
“O meu resultado
positivo foi no dia 3 de março,
mas já estava com os sintomas
há alguns dias. Os meus primeiros sintomas foram dor no corpo
e dor de garganta. Quando
peguei o resultado tive preocupação, foram 34 dias de internação no Hospital São Carlos, dos
34, 29 foram dentro da Unidade
de Terapia Intensiva (CTI). Foi
muito difícil, o quadro era
gravíssimo e o médico dizia para
a minha família que a chance de
eu sobreviver era em média 50%,
o quadro era muito grave!
Dentro da UTI peguei três novas
infecções e foi um processo

reação do organismo dele. Pra
nossa família tudo parou
durante esse tempo em que ele
estava na UTI. A gente não
co n s e g u i a t r a b a l h a r, n ã o
conseguia focar em mais nada,
passava todos os dias à espera
do boletim da tarde. Nesse
momento, a única coisa que a
gente tem para se apegar é à fé.
Não dá pra descrever o tamanho do sofrimento, não dá. Ele
estava trabalhando em Palmas,
ele é rifeiro e lá ele pegou o vírus.
Teve que ser transportado pra
Lagoa da Prata. Em Palmas, o
sistema já havia entrado em
colapso, ele estava em uma
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), e estava

“Fiquei cerca de
quatro dias na Unidade de
Terapia Intensiva e tive alta no
dia 8 de abril. Não sei como
peguei [covid-19], quase não
saio de casa e morro de medo.
Acreditem nessa doença,
porque passei trabalho na UTI”.
Wilson de Lima, de 60 anos,
foi internado no dia 18 de
março, no Hospital Santa
Lúcia em Divinópolis.

saturação dela estava bem
b a i xa . G ra ça s a D e u s e la
conseguiu vencer [a covid-19] e
já ganhou alta, mas ainda está
um pouco fraca, não consegue
caminhar muito. Agora, ela
pede para as pessoas evitarem
as aglomerações para que tudo
ﬁque bem”.
A mãe de Adriana Silva, Maria
das Graças Silva, tem 70 anos
e ﬁcou 16 dias internada e
passou cinco dias na UTI. De
acordo com Adriana, a mãe
foi internada no mesmo dia
que testou positivo devido à
falta de ar.

não acreditava na doença, fazia
p e q u e n o s e n co n t r o s p a ra
d e s co n t ra i r co m a lg u m a s
pessoas conhecidas. Quando
menos esperava, comecei a ter
sintomas no dia 12 de março.
Procurei o médico no dia 14 de
março e ﬁz o teste, que deu
positivo. Daí, vim embora para
casa, pois os sintomas eram
leves, cumpri a quarentena e no
dia 23 de março passei mal em
casa com falta de ar e febre.
Procurei o Hospital São Carlos,
no qual fui bem
atendido, e o médico
me pediu uma
tomograﬁa, onde
fo i co n s t a t a d o
que meus pulmões
já estavam 40%
comprometidos.
Fiquei internado e
já fui para o
oxigênio, depois
de dois dias, fui
para o Centro de
Terapia Intensiva
(CTI), onde ﬁquei e
fui intubado no
dia 3 de abril. Me
disseram que eu
ﬁcaria no mínimo
14 dias, pois meu
estado de saúde
tinha se agravado.
Minha irmã e
amigas começaram a rezar por
mim e no dia 6 de
abril fui extubado
e de lá para cá, só
tive melhoras.
Tive alta no dia 15
de abril, mas
ainda estou me
recuperando em
casa. apenas com
os familiares que
moram comigo.
Vivi momentos
muito difíceis
naquele hospital.
Dias de muito medo
de morrer, de desespero; de achar que eu não venceria
essa doença. As orientações do
médico após a alta era para nos
cuidarmos, usar máscara,
álcool em gel e alimentar-se
bem. Gostaria de falar para as
pessoas que essa doença não é
brincadeira, pelo contrário, é
muito séria e precisamos nos
cuidar. Todos nós estamos
sujeitos a contrair o vírus, mas
nem todos podem ter a graça de
ﬁcar como eu, sem nenhuma
sequela”.
Anderson José Ribeiro, 46
anos, Lagoa da Prata

“Para mim, foi mais
tranquilo, graças a Deus, mas
quando recebi o resultado
positivo foi um choque, pois
tenho um ﬁlho pequeno, o teste
“A princípio foi um
dele deu negativo e ﬁcamos
“ A n t e s d e e u s e r susto, a oxigenação dele estava
prevenindo para ele não pegar. diagnosticado com a covid-19 muito baixa e os médicos
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acharam melhor interná-lo, pois
teve 40% do pulmão comprometido por causa da covid.
Lembrando que tem a possibilidade de ele ter sido infectado
pela cepa nova, pois ele apresentou os sintomas num domingo,
começou a ser tratado, e na
sexta-feira quando ele já tinha
terminado os antibióticos, ele
começou com uma tosse,
domingo veio a falta de ar e ele
teve que ser internado. Eles não
podem ter acompanhante, não
podem ter visitas, o paciente ﬁca
sozinho e isso é muito ruim tanto
para a família, quanto para o
paciente. O telefone nos ajudou
muito até certo ponto; só que o
quadro do meu tio foi se agravando, agravando e ele foi para o
semi-intensivo. Isso já foi um
propósito de Deus na vida dele,
pois ele vinha obtendo um
quadro febril, não obtendo
melhoras. Um dia depois dessa
transferência ele precisou ir para
o CTI. Como sou farmacêutica,
eu sabia que o CTI para ele seria
um excelente passo na recuperação, pois a assistência seria mais
de perto, por causa da febre e a
oscilação da oxigenação. Os
médicos ﬁcaram tentando e
tentando combater a infecção,
usando antibióticos, mas aí veio
o g ra n d e s u s t o , q u e fo i a
intubação, e graças a Deus que
teve leito para ele. Ele não

ESPECIAL
conseguia mais respirar
sozinho, para nós da família foi
um baque. Ele não conseguia
mais segurar o telefone para
falar com a gente, ele não
conseguia falar e aí passamos a
ter notícias dele através da
assistente social do hospital,
que agradeço imensamente.
Mas aquilo me dava um
desespero enorme, pois a gente
esperava o dia para ter uma
notícia dele. A gente ﬁcava com
o coração na mão o tempo todo.
Tínhamos medo de um número
diferente ligar e recebermos
uma notícia que não queríamos.
A covid é uma montanha-russa,
os médicos falam isso, dizem
que é uma doença traiçoeira e
que ao mesmo tempo que o
paciente está bem, ele cai, o
sistema imunológico deprime
muito. Só quem passa para
saber”.
Talita Garcia, sobrinha de
Anderson José Ribeiro, que
ﬁcou internado no Hospital
São Carlos por aproximadamente 30 dias.
“Durante sete dias
senti muitas dores, ﬁquei de
cama. Acredito que tenha pego
no trabalho, onde três pessoas
também pegaram. Eu e meu
esposo nos isolamos para não
passarmos para nossos ﬁlhos,
mas o mais velho acabou

pegando. Felizmente, ele ﬁcou
assintomático. Não precisei
internar, mas tive muita dor de
cabeça, nas costas, pernas e
braços. Nasci de novo, pois
achei que ia morrer quando
infectei, mas graças a Deus, me
recuperei. Não digo curei, pois
corro risco de pegar a doença
novamente, mas sigo recuperada! Meu marido cuidou de mim
e quando estava em processo
de recuperação tive que cuidar
dele, que teve até pneumonia.
Com todos os cuidados ainda
pegamos.
Thais Gomes Ferreira, 29
anos.
Graças a Deus eu fui
uma das privilegiadas que
conseguiu passar bem por esse
terrível vírus. Iniciei meus
sintomas dia 20 de abril e testei
positivo no dia 22.
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comecei a sentir sintomas
diferentes do meu diagnóstico,
como garganta arranhando,
suadeira fria e a não sentir
gosto de nada.
O hospital estava no
ápice de internações por covid19 e eu, muito preocupada com
os sintomas, pedi para fazer o
teste. No dia 17 de março foi
co l h i d o o e xa m e e t e s t e i
positivo para covid-19.
Infelizmente, todo o andar que
eu estava contraiu o vírus. Eu,
que já ia ganhar alta, desci para
o segundo andar para tratar a
doença, ﬁcando hospitalizada
por mais sete dias. Foi feito raio
x do pulmão, onde apenas 15%
estava comprometido.
Com isso tudo, até hoje, após
dois meses, meu psicológico
ainda não está bom devido ao
que vivi e presenciei no hospital
todos esses dias. Meu paladar
nunca mais foi o mesmo.
Que a população se conscientize, pois esse vírus não é brincadeira, não.
Marilene Generoso, 36 anos.

Nos dois primeiros dias
de sintomas eu senti leves dores
de cabeça, coriza e bastante
espirros. Não cheguei a sentir
febre ou dores pelo corpo, mas
senti dor nos olhos e perda do
"Desde o início da
olfato e paladar. Até hoje, sigo
com o olfato comprometido. pandemia, meu maior medo era
ser contaminada, pois sempre
Graças a Deus venci!
tive
muitos problemas de saúde.
Géssica Oliveira, 30 anos.
No entanto, ao contrair o vírus,
“Estava internada por me surpreendi com minha
colecistite já há 13 dias e então, recuperação. Foram quatro dias
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internada e o restante da
quarentena em casa. Me curei e
a única sequela foi o trauma de
ver outros pacientes em
situações muito piores que a
minha no hospital. Até que a
vacina alcance toda a população, se puderem, ﬁquem em
casa»
Maria Aparecida Silva
Oliveira, 64 anos.
A pandemia levou e
segue levando muitas vidas, o
que, nos deixa muito tristes e
solidários às milhares de
famílias que hoje choram por
seus entes queridos. Mas a
gente tem que seguir cuidando,
tomando todos os cuidados, e
acreditando que dias melhores
virão. Para trazer um alento às
muitas famílias que hoje lutam
contra esse vírus e também
mostrar histórias de superação,
a série "Curados da covid-19",
nos mostrou o quanto a fé é
importante e o quanto somos
vulneráveis. Por isso, se cuide
por você e pelos seus.
As equipes do Jornal
Cidade e Sou Mais Lagoa, em
parceria com a Minasprev, se
solidariza a todos que perderam
familiares; e a todos que
venceram o coronavírus!
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