
Esta é a segunda publicação do Coren-
MS com entrevistas de profissionais da 
Enfermagem que foram infectados e 
venceram a Covid-19. 

Os casos descritos foram registrados 
após o segundo semestre de 2020.

Leia, a seguir:

No mundo, passam de 1 milhão as mortes registradas por 
infecções pelo novo coronavírus. 

Ele continua a se espalhar, com mais de 32 milhões de 
casos em 188 países. E regiões que aparentemente 
haviam tido sucesso na contenção inicial da pandemia 
enfrentam o crescimento das infecções mais uma vez.

Em Mato Grosso do Sul, o número de casos desacelera 
neste momento, mas ainda é preciso atenção. Os 
profissionais da Enfermagem continuam sendo essenciais 
para salvar vidas e deter o avanço da covid-19, bem 
como seguem suscetíveis a tornarem-se pacientes. 

Esta publicação serve à escuta da Enfermagem sul-mato-
grossense, registrando como a batalha contra a covid-19 
impacta o cotidiano de seus profissionais.

MS

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul



Como você acredita ter sido infectada? 
Em contato com pacientes infectados.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para 
você? 
Eu e meu marido ficamos em casa usando máscaras N95 e com nossos 
dois filhos conosco, pois a médica que me atendeu falou que não haveria 
problema. Não tivemos contato com outros familiares e não saímos para 
nada. 
 
Ter sido infectada mudou alguma coisa na sua relação com pessoas da 
comunidade, do trabalho e da família? 
Mudou, sim. Com o medo de contaminar as pessoas próximas a mim, 
passei a dar mais valor a esse cuidado. Deus me livre transmitir para 
meus filhos e para qualquer outra pessoa da minha família.

Quando se vê gente morrendo, como eu vi, entendemos que o cuidado é 
fundamental e que ter dinheiro não garante que não seremos infectados 
ou que teremos mais sucesso para vencer a doença.  Tanto é que nós 
perdemos alguns médicos aqui em Dourados, e não foi por falta de dinheiro 
nem de cuidados. Pedimos várias vezes para eles pararem de trabalhar, 
inclusive, mas se negavam dizendo que os pacientes precisavam deles.

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
Que a gente tem que dar mais valor à família. Às vezes só pensamos 
em trabalho, trabalho, trabalho... Independentemente de quem ganha 
mais, quem ganha menos, temos que ficar com a família e aproveitar a 
vida. Alguns de nós estão em dois, três empregos, e não sobra tempo 
para conviver com a família. Dê valor ao tempo com ela e aos momentos 
simples, que tudo isso vai passar.

Analice de Oliveira Dantas
Enfermeira em Dourados (MS)



Como você acredita ter sido infectado?
No período que trabalhei nas tendas e barreiras sanitárias, na 
entrada da minha cidade. Abordei algumas pessoas resistentes a 
colocar máscara e ônibus com trabalhadores de frigoríficos, locais 
onde houve vários casos de infecção. Acredito que tenha sido em 
alguma dessas abordagens.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para 
você?
Fiquei internado por um período e depois fui para casa. Sou um 
cara bem tranquilo, mas senti muita ansiedade. Voltei a ler, assisti a 
muitas séries e cuidava do meu cachorro, mas ainda sobrava tempo e 
eu não sabia o que fazer com ele. 

Moro com outra pessoa, e tomamos todos os cuidados necessários. 
Saí de casa somente para ir ao hospital e receber medicação.

Ter sido infectado mudou alguma coisa na sua relação com pessoas 
da comunidade, do trabalho e da família?
Recebi muito apoio e até presentes enquanto estava isolado. Pessoas 
se voluntariaram para ir ao supermercado e ajudar no que eu 
precisasse. Sentir esse carinho foi muito importante.
 
Quando recebi alta e voltei a trabalhar, um outro funcionário 
perguntou se “já podia sair assim”. Entendo que não foi por mal.

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
A todos os meus colegas da saúde: quero que acreditem que dias 
melhores virão e que essa pandemia está nos tornando profissionais 
melhores e mais humanos. 

Rodrigo Laboissier Martins Ramos
Enfermeiro em Rio Brilhante (MS)



Como você acredita ter sido infectada?
Acho que no trabalho. Já estava com o organismo debilitado por 
causa de uma infecção urinária, e a Covid-19 agravou meu estado 
de saúde.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para 
você?
Fiquei internada por alguns dias com perspectiva de vida em 1%. 
Quando tive alta, fui para casa e fiquei isolada. Foi muito difícil, 
mas recebi apoio de muita gente.

Ter sido infectada mudou alguma coisa na sua relação com pessoas 
da comunidade, do trabalho e da família?
Eu não acreditava que essa doença fosse ter tanta evolução 
mundialmente, até que aconteceu comigo. Aprendi a valorizar cada 
cantinho da minha casa e a minha família. Deus me deu uma nova 
chance. Pessoas não estão tendo a oportunidade de se despedir. 
Enquanto me recuperava e depois da alta, recebi muito carinho de 
todos e muitas orações. Sou muito grata.

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
Acreditem quando os jornais falam da mortalidade que está tendo, 
é fato verdadeiro. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem 
consciência e que o meu caso e os demais sirvam de exemplo. Essa 
doença não escolhe idade, comorbidade. Ela pode afetar qualquer 
pessoa.

Raquel Ferreira Rodrigues,
Auxiliar de enfermagem em Naviraí (MS)



Como você acredita ter sido infectada?
Trabalhando. Em parte, eu culpo a qualidade dos Equipamentos de Proteção Individual: não 
dava para atestar qualidade dos que eram fornecidos pela instituição. Eram de marca duvidosa e 
alguns não eram sequer do tamanho adequado para mim e para as outras funcionárias mulheres. 
Cheguei a comprar alguns com dinheiro do próprio bolso. E eu trabalhei exaustivamente antes de 
ser infectada, pois faltavam profissionais em quantidade suficiente.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para você?
A Covid-19 nos causa muita ansiedade e, sabendo pouco sobre a doença e que muita gente está 
adoecendo, somatizou em mim. Fiquei quatro dias internada, fazendo fisioterapia, e passei o 
restante dos dias de isolamento em casa. Como não tenho família em Dourados, meus amigos 
foram meu suporte. Esse apoio foi maravilhoso.

Ter sido infectada mudou alguma coisa na sua relação com pessoas da comunidade, do trabalho 
e da família?
Não era possível fazer nada e eu dependia dos amigos para fazer compras e outras coisas. Por 
isso, passei a valorizá-los muito mais. Em relação às outras pessoas, me senti discriminada por 
algumas e chorei bastante. Quando estava no fim do isolamento, pediram para eu passar por 
nova tomografia e fazer exame de sangue. Durante esses procedimentos, ficaram com medo de 
encostar em mim e foi bem difícil perceber aquilo.

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
Falta muita empatia, inclusive por parte dos colegas que estão “fazendo social”. Temos que cobrar 
mesmo, pedir às pessoas para que se cuidem. Muitas pessoas já perderam amigos e familiares, 
precisamos levar à sério.

Carolina Paula Britto da Cruz
Enfermeira em Dourados (MS)



Como você acredita ter sido infectada?
Trabalho em uma unidade de saúde da zona rural de Aquidauana, em 
um distrito que não teve casos. Foi quando fui para Campo Grande, 
ficar como acompanhante do meu pai durante uma internação, tanto 
é que ele e meus irmãos também testaram positivo para a Covid-19.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para 
você?
Senti os primeiros sintomas quando estava na Capital e fiz o teste. 
Deu positivo.

Voltei para minha cidade, soube que meu pai tinha de dois a três 
dias de vida e minha saúde começou a se agravar. Fui levada para 
o Hospital Regional, onde fiquei internada por 18 dias lutando pela 
vida. Meu estado era gravíssimo. Recebi muito apoio de toda a 
equipe de lá, da minha família e dos meus amigos. Eu renasci depois 
da alta.

Ter sido infectada mudou alguma coisa na sua relação com pessoas 
da comunidade, do trabalho e da família?
Apenas melhorou. Só notei que algumas pessoas tinham medo de 
chegar perto de mim depois que recebi alta, o que eu considero 
normal.

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
Temos que ser mais cuidadosos com a nossa saúde, aproveitar o tempo 
com a família e pensar na gente. Que a gente aprenda a dar mais valor 
ao que realmente importa.

Geny dos Santos Alves 
Enfermeira em Aquidauana (MS)



Como você acredita ter sido infectada?
Acredito que foi fora da instituição onde eu trabalho, pois 
desde o início da pandemia estamos paramentados, recebemos 
treinamentos e nada nos faltou.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para 
você?
Foi assustador descobrir que eu estava infectada e deveria ficar 
em casa, passou um filme na minha cabeça. Não sabemos quase 
nada sobre essa doença, não sabemos como ela evolui e eu fiquei 
com medo, sabendo de casos em que ela não evoluiu bem em 
colegas.

Sou bastante ativa, amo o que faço e foi muito difícil para mim 
ficar isolada naquele período e não poder voltar à assistência.

Ter sido infectada mudou alguma coisa na sua relação com pessoas 
da comunidade, do trabalho e da família?
Não mudou. Eu recebi apoio de todos. Minha equipe esteve 
presente durante minha recuperação, mesmo distante.

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
Essa fase vai passar e nós estaremos juntos. A Enfermagem está 
unida pelo fim da pandemia.

Suzianne Aldama Vieira Cruz
Enfermeira em Corumbá (MS)



Como você acredita ter sido infectado?
No hospital onde eu trabalho, mesmo paramentado, quando 
estive em contato com paciente assintomático que depois 
positivou para covid-19.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para 
você?
Foi drástico. Minha esposa ficou comigo em casa também com 
a doença, mas com a diferença dela ter anemia severa e ter 
apresentado sintomas mais preocupantes. Felizmente não foi 
nada sério no nosso caso.

Não temos parentes na minha cidade, então os colegas do 
hospital foram uma mãe para mim. Foram muito colaborativos.

Ter sido infectado mudou alguma coisa na sua relação com pessoas 
da comunidade, do trabalho e da família?
Fortaleceu meus vínculos com todos. Algumas pessoas tiveram 
medo de chegar perto de mim, mas isso faz parte. Eu expliquei que 
não estava mais transmitindo e ficou tudo certo.

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
Temos que ajudar mais o próximo e deixar de pensar só na gente. 
Temos que nos unir. No momento de necessidade, não existe intriga 
que impeça a gente de dar apoio a quem necessita.

Alex Junior de Oliveira Zanardi, 
Enfermeiro em São Gabriel do Oeste (MS)



Como você acredita ter sido infectada?
Em meio a uma mudança de Campo Grande para assumir vaga em 
uma unidade de Bodoquena. Uma semana após essa transição, meus 
familiares começaram a ter sintomas e eu também.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para 
você?
Fiquei isolada com a minha família. Tomamos todos os cuidados. Não 
visitamos ninguém e nem recebemos visitas. 

Ter sido infectada mudou alguma coisa na sua relação com pessoas da 
comunidade, do trabalho e da família?
Depois que saí do isolamento senti um pouco de preconceito das pessoas 
achando que eu ainda estava com a doença e poderia transmitir. Meus 
familiares passaram pela mesma coisa.

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
Quando olho para trás, penso que poderia ter sido fatal. Eu poderia ter 
perdido meu bem mais precioso, que é minha família, ou eles poderiam 
ter me perdido. Sou grata a Deus pelas inúmeras segundas chances.

O coronavírus é real, a doença existe. Ela não se manifesta de forma 
igual para todos e infelizmente temos casos em que a pessoa não 
resiste. O máximo que podemos fazer é tentar nos proteger segundo as 
orientações que recebemos e nós, da Enfermagem, continuar lutando 
contra esse inimigo quase desconhecido.

Aprendi a brincar mais e brigar menos e a me colocar no lugar do outro, 
pois todos precisamos um dos outros.

Jaqueline Manfrini Guaiume dos Santos 
Enfermeira em Bodoquena (MS)

Como você acredita ter sido infectada?
Em meio a uma mudança de Campo Grande para assumir vaga em 
uma unidade de Bodoquena. Uma semana após essa transição, meus 
familiares começaram a ter sintomas e eu também.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para 
você?
Fiquei isolada com a minha família. Tomamos todos os cuidados. Não 
visitamos ninguém e nem recebemos visitas. 

Ter sido infectada mudou alguma coisa na sua relação com pessoas da 
comunidade, do trabalho e da família?
Depois que saí do isolamento senti um pouco de preconceito das pessoas 
achando que eu ainda estava com a doença e poderia transmitir. Meus 
familiares passaram pela mesma coisa.

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
Quando olho para trás, penso que poderia ter sido fatal. Eu poderia ter 
perdido meu bem mais precioso, que é minha família, ou eles poderiam 
ter me perdido. Sou grata a Deus pelas inúmeras segundas chances.

O coronavírus é real, a doença existe. Ela não se manifesta de forma 
igual para todos e infelizmente temos casos em que a pessoa não 
resiste. O máximo que podemos fazer é tentar nos proteger segundo as 
orientações que recebemos e nós, da Enfermagem, continuar lutando 
contra esse inimigo quase desconhecido.

Aprendi a brincar mais e brigar menos e a me colocar no lugar do outro, 
pois todos precisamos uns dos outros.

Jaqueline Manfrini Guaiume dos Santos 
Enfermeira em Bodoquena (MS)



Como você acredita ter sido infectada?
Em meio a uma mudança de Campo Grande para assumir vaga em 
uma unidade de Bodoquena. Uma semana após essa transição, meus 
familiares começaram a ter sintomas e eu também.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para 
você?
Fiquei isolada com a minha família. Tomamos todos os cuidados. Não 
visitamos ninguém e nem recebemos visitas. 

Ter sido infectada mudou alguma coisa na sua relação com pessoas da 
comunidade, do trabalho e da família?
Depois que saí do isolamento senti um pouco de preconceito das pessoas 
achando que eu ainda estava com a doença e poderia transmitir. Meus 
familiares passaram pela mesma coisa.

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
Quando olho para trás, penso que poderia ter sido fatal. Eu poderia ter 
perdido meu bem mais precioso, que é minha família, ou eles poderiam 
ter me perdido. Sou grata a Deus pelas inúmeras segundas chances.

O coronavírus é real, a doença existe. Ela não se manifesta de forma 
igual para todos e infelizmente temos casos em que a pessoa não 
resiste. O máximo que podemos fazer é tentar nos proteger segundo as 
orientações que recebemos e nós, da Enfermagem, continuar lutando 
contra esse inimigo quase desconhecido.

Aprendi a brincar mais e brigar menos e a me colocar no lugar do outro, 
pois todos precisamos um dos outros.

Jaqueline Manfrini Guaiume dos Santos 
Enfermeira em Bodoquena (MS)

Como você acredita ter sido infectado?
Possivelmente no hospital onde trabalho.

O que aconteceu durante o período de isolamento? Como foi para 
você?
Uma semana após os primeiros sintomas leves, meu estado de 
saúde se agravou. Pedi para ser intubado e fiquei, ao todo, 21 dias 
internado. Isso começou em julho e ainda agora, em outubro, 
estou lidando com as sequelas da doença e sendo acompanhado 
por profissionais em casa. Estão sendo dias muito difíces, mas 
tenho recebido muito apoio por parte da família, amigos, colegas 
e da instituição onde trabalho.

Ter sido infectado mudou alguma coisa na sua relação com pessoas 
da comunidade, do trabalho e da família?
Eu mudei a minha visão sobre o trabalho na Enfermagem. 
Trabalhamos em mais de um emprego para conseguirmos ter 
uma boa renda, mas hoje acredito que não adianta trabalharmos 
tanto se não podemos e não passar um bom tempo com os filhos 
e companheiros. Recebi tanto apoio das pessoas e ainda estou 
recebendo, que então passei a valorizar mais nossas relações 
pessoais. 

Qual mensagem você deixa após essa experiência?
Eu peço aos meus colegas se cuidem, dentro e fora das instituições 
de saúde onde trabalham, pois essa doença é séria e nós não 
sabemos onde ela está. E que valorizem a vida e a família, pois tudo 
é passageiro. 

Raphael Fior,
Enfermeiro em Campo Grande (MS)


