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DE TUDO UM POUCO

LLQUASE MORRE APÓS VUCO-VUCO

Alergia acaba com
alegria após o sexo
Mulher teve tontura, diarreia e foi internada

U

ma mulher, de 46 anos,
da cidade de Baltimore,
nos Estados Unidos, sofreu uma reação alérgica e quase morreu depois uma alegre
noite de vuco-vuco sem preservativo com o marido. Uma
hora depois da relação sexual,
ela começou a suar profundamente, teve tontura, além de
sofrer com quadros de diarreia.
Quando os sintomas pioraram,ela foi levada ao hospital,onde revelou ter alergia à penicilina e
negou ter tomado o antibiótico ou
ingerido alimentos incomuns.Os
médicos descobriram, então, que

o marido havia ingerido nafcilina,
uma forma de penicilina,para tratar uma infecção.
De acordo com o tabloide
Daily Mail, a mulher sofreu um
choque anafilático,uma reação do
sistema imunológico a uma substância que considera prejudicial.A
reação alérgica grave faz com que
a pressão arterial caia de forma
repentina e as vias aéreas fiquem
mais estreitas, dificultando e até
bloqueando a respiração.
Segundo os médicos, a nafcilina foi transferida à mulher por
meio do sêmen do marido. O caso,que acredita-se ser o terceiro do

gênero já registrado,foi publicado
na publicação especializada The
American Journal of Medicine.
Como parte do tratamento, a
mulher recebeu uma dose de adrenalina.Os sintomas da reação alérgica melhoraram em 24 horas e ela
conseguiu sair do hospital.Por recomendação médica, o casal está
proibido de fazer o canguru perneta até pelo menos uma semana
depois que ele terminar o tratamento com antibióticos.
De acordo com os médicos penicilinas e outros antibióticos se
concentram no sêmen e podem
ser absorvidas pela vagina.

JORNALEIRO JORNALISTA

TENHO 26 anos e sou jornaleiro há dois deles. Antes de ser jornaleiro, fui autônomo. Na minha profissão,
gosto de conversar com os amigos. Moro em Manguinhos, torço pelo Flamengo e, nas horas vagas, gosto
de curtir a família. No MEIA HORA, gosto de ler o caderno de esportes.
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RAPIDINHAS...
MATOU E ESQUARTEJOU

Preso com braços da mulher
Professor de história militar de 63 anos foi preso pela
polícia de São Petersburgo,
na Rússia, após dois braços
decepados serem encontrados na mochila que ele usava
ao ser resgatado de uma enchente. Também foram encontradas uma arma e uma
serra com Oleg Sokolov. Em
seguida, a polícia encontrou
a cabeça e o corpo de AnastaLL

sia Yeschenko no apartamento do professor. Segundo o
tabloide britânico Metro, o
homem morava com a estudante de 24 anos e disse que
a matou por acidente durante uma discussão. O professor teria executado a namorada três dias antes de decidir
o que fazer com o corpo. Ele
está internado com hipotermia e será preso após ter alta.

REELEIÇÃO CONTESTADA

Morales renuncia na Bolívia
O presidente da Bolívia, Evo
Morales, renunciou ao cargo
através de um anúncio pela
TV, depois de três semanas
de protestos contra sua polêmica reeleição e após perder
o apoio das Forças Armadas
LL

e da Polícia.“Renuncio a meu
cargo de presidente para que
(Carlos) Mesa e (Luis Fernando) Camacho não continuem
perseguindo dirigentes sociais”, disse Morales, referindo-se a líderes da oposição.

