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Expediente

O Jornal “Anamnese” é produzido pelo Programa de Educação Tuto-
rial (PET-Medicina).

Publicação experimental dos estudantes da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Mato Grosso.

Anamnese
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curso que está sendo realizado 
pelo PET-Medicina      

   pg 02
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Olá leitores do Jornal Anamnese

Bem vindos às aulas, em especial aos calouros que 
depois de muito esforço conseguiram a aprovação esperada. 
Agora vocês iniciam novos estudos e um novo desafio, o de 
se tornarem médicos. Muitos vieram de longe, se separaram 
de familiares e amigos, mas agora vocês fazem parte de uma 
família muito maior, a Medicina da UFMT. Hora de aproveitar 
e conhecer a FM-UFMT com suas diversas atividades de pes-
quisa, ensino, extensão e esportes, além de conhecer a cidade, 
o campus e os colegas de curso. Vocês conseguiram passar 
uma etapa importante e agora iniciam outra. Sejam muito bem-
-vindos à UFMT calouros!

            Esta edição do jornal Anamnese de retorno às 
aulas traz como primeira matéria o curso de injetáveis, o qual 
é promovido pelo PET-Medicina. Se informe aqui também em 
outro texto sobre as bolsas e auxílios que os alunos do curso 
de medicina podem conseguir. E ainda tem um texto princi-
palmente para os calouros que fala um pouco do projeto de 
palhaçoterapia “Começando Cedo”.

          Outra matéria imperdível é sobre os filmes “O 
Jardineiro Fiel” e “Clube de Compras Dallas”. Uma análise 
que retrata duas histórias cativantes quanto à mercantilização 
da saúde influenciada pelo lucro a qualquer custo.

            E terminando a edição, uma matéria de grande 
destaque e muito atual - o teste rápido de HIV que hoje é 
comercializado em farmácias. Qual a sua confiabilidade e os 
paradigmas  que eles quebram?

Uma boa leitura a todos!



Curso de Injetáveis
O PET-Medicina está promovendo um curso com o 

objetivo de ensinar técnicas específicas para o exercício 
da atividade de administração de injetáveis.

Os tópicos principais:
• Biossegurança;
• Tecnologia do cuidado na terapia medicamentosa 

e legislação;
• Cálculo para medicamentos e soluções;
• Administração de medicamentos pela via endove-

nosa (EV) + prática de cálculo;
• Venóclise (administração de medicamentos em 

grandes volumes);
• Administração de medicamentos EV + venóclise;
• Administração de medicamentos pela via intramus-

cular (IM);
• Administração de medicamentos pela via subcutâ-

nea (SC) e intradérmica (ID);
• Venóclise e administração de medicamentos pelas 

vias EV, IM, SC, ID;

As aulas tiveram início no dia 18 de agosto e terão 
término previsto para 15 outubro. Elas estão dividas 
entre teóricas e práticas em bonecos no laboratório 
da Faculdade de Enfermagem da UFMT. O curso 
está sendo realizado em parceria com a Faculdade de 
Enfermagem e é ministrado pela Prof. Carla Rafaela 
Teixeira Cunha que possui mestrado e graduação em 
enfermagem pela UFMT e por colaboradores. As aulas 
ocorrem às segundas e quartas-feiras das 17h30 às 19h30 
e o curso completo tem carga horária de trinta horas e 
duração de 14 dias de aulas. São 15 vagas para alunos do 
curso de medicina e 13 para os peteanos do grupo PET-
Medicina da UFMT.
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Responsáveis pelo curso:

Carla Rafaela Teixeira Cunha
Elane Cristina Vallim Ribeiro
Joana Darc Chaves Cardoso
Mayana Côco Maciel

Matéria enviada por: Eduardo Ricardo Viegas  (Graduando em Medicina, 
5º semestre)



Notícias bem conhecidas revelam que a maioria 
das infecções pelo HIV ocorre através das mucosas 
do trato genital ou retal durante a relação sexual. 
Nas primeiras horas após a infecção pela via sexual, 
o HIV e células infectadas atravessam a barreira 
da mucosa, permitindo que o vírus se estabeleça 
no local de entrada e continue infectando linfócitos 
T CD4+ , além de macrófagos e células dendríti-
cas. Na sequencia ocorre replicação viral, e todos 
os eventos relacionados à resposta imune celular e 
humoral, com consequente produção de anticorpos.

As estratégias de diagnóstico da infecção recente 
pelo HIV têm o objetivo de melhorar a qualidade e, 
ao mesmo tempo, fornecer uma base racional para 
assegurar que o diagnóstico seja seguro e conclu-
ído em tempo hábil. O diagnóstico da AIDS ou da 
infecção pelo HIV é realizado principalmente por 
meio da detecção de anticorpos contra o vírus, e o 
Ministério da Saúde já aprovou um teste rápido, que 
detecta estes anticorpos no fluido oral. É importante 
lembrar que não existe vírus no fluido oral, apenas 
anticorpos. Por isso o beijo não transmite AIDS. 
Neste intuito, foi veiculado na mídia em fevereiro 
do ano corrente a implementação e disponibilização 
do teste rápido para o HIV no fluido oral produzido 
pela FIOCRUZ, em farmácias e drogarias. Após 
uma rápida busca em farmácias aqui de Cuiabá, 
verificou-se que esta ainda não é uma realidade. Já 
pela internet pode-se comprar o teste de um fabri-
cante americano, e este custa em torno de 60 dólares.

Os testes rápidos são imunoensaios simples, que 
permitem coletar a amostra e obter o resultado em até 
30 minutos em ambientes laboratoriais e não labora-
toriais. Aqui na capital, a informação é de que este 
teste pode ser realizado pelo SUS em Unidades de 
Saúde e em Centro de Testagem e Aconselhamento 
(CTA). Os testes rápidos para o HIV apresentam 
sensibilidade e especificidade em torno de 99,5%, 
ou seja, são extremamente confiáveis. O teste rápido 
para o HIV assemelha-se ao teste de gravidez com-
prado em farmácias, o kit produzido pela FIOCRUZ é 
a plataforma a de duplo percurso (DPP) que se baseia 
na imunocromatografia de dupla migração, na Figura 
1 está a representação do teste. Então quais seriam 
as limitações? Destacam-se: seguir rigorosamente 
as instruções do fabricante para evitar erros pré-
-analíticos (coleta do material biológico), analíticos 
(execução da técnica) e pós-analíticos (interpretação 
dos resultados). Além disso, como em quaisquer ou-
tros testes que detectam anticorpos, deve-se levar em 
consideração: a janela imunológica (que é a duração 
do período entre a infecção pelo HIV até a primeira 
detecção de anticorpos anti-HIV), a reatividade cru-
zada de anticorpos que podem estar presentes na 
amostra em virtude de várias doenças autoimunes, 
ou mesmo na gravidez, dentre outras situações, pode 
produzir resultados falso-positivos ou indetermina-
dos, e a existência de indivíduos “imunosilenciosos” 
(immunosilents) que possuem baixas concentra-
ções ou mesmo ausência de anticorpos específicos.

Para nós profissionais da área da saúde cabe 
ponderar e orientar a população em geral sobre as 

vantagens e desvantagens deste autoexame para 
o HIV. Se por um lado, a pessoa poderá fazer o 
teste em casa, com confidencialidade, por outro, 
este teste precisará ser confirmado, não exclui a 
existência de outras infecções sexualmente trans-
missíveis (ex. hepatites e sífilis) e obviamente não 
“libera” ninguém para a prática sexual desprotegida.

Teste Rápido para o HIV
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Representação esquemática do teste rápido DPP para HIV. Na 
área 1 é acondicionada a amostra (fluido oral), na área 3 é adicio-
nado o tampão de corrida e a área 2 é a área de leitura do resultado 
(T= teste e C=controle). Esta representação é de um teste positivo.

A Professora Ziliani da Silva Buss é 
Farmacêutica-Bioquímica graduada pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
Doutora em Ciências Médicas (UFSC). Atualmente 
é professora do Departamento de Ciência Básicas 
em Saúde da UFMT. Tem experiência nas áreas 
de Imunologia Básica e Clínica, e em 2012 foi ca-
pacitada pelo Ministério da Saúde, Departamento 
de DST/AIDS e Hepatites Virais como multi-
plicadora da metodologia do Teste Rápido para 
HIV, Sífilis e Hepatites Virais na Atenção Básica 
de Saúde e Aconselhamento em DST/AIDS.

Referências:
*Murphy, Kenneth. Imunobiologia de Janeway, 7 ed., 

Porto Alegre: Artmed, 2010.

*Orientações para utilização de Teste Rápido DPP 
HIV com amostra de fluido oral. Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, 
AIDS e Hepatites Virais, 2014. Disponível em: www.tele-
lab.aids.gov.br.

*Manual Técnico para o diagnóstico da infecção pelo 
HIV. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, 
2013. Disponível em: www.aids.gov.br.
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Você sabia que...
Além de todos esses auxílios estudantis, na FM-

UFMT você ainda tem a oportunidade de poder participar 
de projetos de monitoria, programas de iniciação cien-
tífica (Jovens talentos, Pibic) e programas de extensão, 
ensino e pesquisa, como o PET-Medicina, que oferecem 
bolsas remuneradas, ajudando os alunos nas despesas 
da graduação e incentivando-os a desenvolver preco-
cemente o seu espírito crítico e o gosto pela ciência.

• Projetos de monitoria: é uma atividade discente, 
que tem como objetivo auxiliar o professor, monito-
rando e assistindo grupos de estudantes para melhoria 
da qualidade do ensino de graduação nos primeiros 
semestres do curso. Tem como objetivo também, in-
tensificar e assegurar a cooperação entre estudantes e 
professores nas atividades básicas do curso, relativas ao 
ensino, à pesquisa e à extensão. Existem duas modali-
dades: monitoria com bolsa e monitoria voluntária (sem 
bolsa). Em ambas as modalidades, o discente terá direito 
ao certificado de monitoria, expedido pela Pró-Reitoria 
de Ensino de Graduação, que poderá fazer parte das 
240 horas extracurriculares obrigatórias de nossa grade. 
Para participar, o aluno já deve ter cursado o primeiro 
e o segundo semestre do curso e obtido nota superior 
a 8,0 na disciplina. A abertura de processos seleti-
vos geralmente ocorre no início do ano (março/abril).

• Jovens Talentos: é um programa de incentivo à 
iniciação científica destinado a estudantes de gradu-
ação que acabaram de entrar na Universidade, tendo 
como objetivo inserir precocemente esses estudantes 
no meio científico. Para isso, os alunos recém-ingres-
sos interessados deverão acompanhar a publicação do 
edital no site da UFMT e solicitarem inscrição para 
realização da prova de conhecimentos gerais. Os alu-
nos aprovados serão acolhidos por um docente em seus 
projetos de pesquisa e contemplados com uma bolsa 
por um período de 12 meses, não sendo renovável.

• Pibic: é um programa do CNPq, que visa des-
pertar a vocação científica e incentivar novos talentos 
potenciais entre os estudantes de graduação, contri-
buindo para reduzir o tempo médio de formação de 
mestres e doutores. Através desse programa são con-
cedidas bolsas para que estudantes de graduação 
possam desenvolver atividades em projetos de pes-

quisa, orientados por pesquisadores com reconhecida 
competência científica e capacidade de orientação. 
Para participar, o aluno deve escrever um projeto sob 
orientação do professor escolhido e submetê-lo a apro-
vação da PROPEq. Alguns pesquisadores possuem 
cota exclusiva de tais bolsar via CNPq ou FAPEMAT 
para atendimento de projetos pré-aprovados. O Pibic 
pode ter duração de 1 a 3 anos, dependendo do projeto.

• PET-Medicina: é um programa composto por 
grupos tutoriais de aprendizagem e busca propiciar 
aos alunos, sob a orientação de um professor tutor, 
condições para a realização de atividades extracurricu-
lares, que complementem a sua formação acadêmica, 
procurando atender mais plenamente às necessidades 
do curso, ampliando e aprofundando os objetivos e 
conteúdos programáticos que integram a grade curri-
cular. Essas atividades permitem ao aluno vivenciar 
novas experiências, além de promover a integração 
entre ensino, pesquisa e extensão. O PET-medicina 
atualmente  composto por 13 integrantes, sendo 11 bol-
sistas e 2 voluntários. A seleção geralmente acontece 
no mês de dezembro, seguindo três critérios de ava-
liação: redação, entrevista e coeficiente de rendimento.

• Ciência sem Fronteiras: Um programa que 
busca promover a consolidação, expansão e interna-
cionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 
competitividade brasileira por meio do intercâmbio e 
da mobilidade internacional, que é custeado pelo MEC. 
Para se inscrever o aluno deverá ter cursado no mínimo 
20% da carga horária do curso e ter obtido nota su-
perior a 600 pontos no ENEM. A seleção é feita com 
base no desempenho acadêmico do candidato, tendo 
preferência os candidatos que foram agraciados com 
prêmios em olimpíadas científicas no país ou exterior 
e aqueles que usufruem de bolsa de iniciação cientí-
fica ou tecnológica do CNPq ou do PIBID da CAPES.

Esses programas oferecidos pela universidade 
são uma ótima forma do aluno desenvolver habilida-
des e competências que irão consolidar sua bagagem 
de aprendizado no âmbito acadêmico e profissio-
nal. Por isso, fique atento aos editais e PARTICIPE!

Matéria enviada por: Geraldo Giannetta Júnior (Graduando 
em medicina, 5º semestre
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Análise de Filmes

Os filmes mostram um arranjo típico das grandes 
corporações farmacêuticas, havendo uma trama bem es-
tabelecida com os governos.  Um relato sobre o Estado 
contemporâneo socialmente inoperante condicionado 
pela coaptação das multinacionais, onde a corrupção 
reina em meio à precariedade da vida, corroendo a ética 
e os direitos humanos. Notadamente o poder não está nas 
mãos das pessoas ou dos governos mas sim nos grilhões 
do capital que aprisiona os cidadãos seja nos Estados 
Unidos, África ou qualquer outro lugar do mundo.

Embora a realidade observada nos filmes pareça ser 
ficcional, não é incomum relatos de casos semelhantes 
e recentes da indústria pela mídia. É o caso do Vioxx 
em 2004, poderoso antiinflamatório e analgésico criado 
pela Merck - foi retirado do mercado por induzir ata-
que cardíaco e Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
- após ser comercializado por anos e lucrado mais de 
2,5 bilhões de dólares em mais de 80 países. Contudo, 
o fato é que a Merck já detinha tal informação há anos, 
mas seu departamento de marketing foi mais forte 
para encobrir as descobertas sobre os efeitos colate-
rais e manter o Vioxx durante tanto tempo no mercado.

Outro ponto importante dos filmes é a questão ética 
entre os profissionais de saúde, os responsáveis dire-
tos pela realização das pesquisas. Além disso, quanto 
à questão bioética, podemos encontrar várias contra-
dições apresentadas nos filmes como a alienação dos 
pacientes sobre possíveis efeitos do medicamento, 
pois a única forma dos indivíduos terem acesso ao 
tratamento seria a submissão ao teste. O filme “Clube 
de Compras Dallas” retrata o vicio dos órgãos gover-
namentais de regulação e controle que estão a mercê 
dos grandes interesses econômicos que se contra-
põem a popularização da saúde e bem estar social. 

Baseado no artigo 1. do Código de Nuremberger (1947), 
cabe citar alguns aspectos bioéticos violados no filme:

“O consentimento voluntário do ser humano é ab-
solutamente essencial. Isso significa que as pessoas a 
serem submetidas a experimentos devem ser legalmente 

capazes de dar o devido consentimento; essas pessoas 
devem exercer o livre direito de escolha sem qualquer 
intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coa-
ção, astúcia ou outra forma de restrição posterior; devem 
ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para 
tomarem uma decisão. Esse último aspecto exige que 
sejam explicados às pessoas a natureza, a duração e o 
propósito do experimento; os métodos segundo o qual 
o experimento será conduzido; as inconveniências e 
os riscos esperados; os efeitos sobre a saúde ou sobre 
a pessoa do participante, que eventualmente possam 
ocorrer, devido à sua participação no experimento. O 
dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do 
consentimento repousam sobre o pesquisador/empresa 
que inicia ou dirige um experimento ou se compro-
mete nele. São deveres e responsabilidades pessoais 
que não podem ser delegados a outrem impunemente.”

As empresas farmacêuticas visam o lucro, mas tam-
bém existem investimentos do setor público nesta área, 
como a política de prevenção e tratamento ao HIV/
AIDS. Apesar de o SUS ser elogiado internacional-
mente pelo seu apoio contra AIDS visto que fornece 
tratamento gratuito, medicamentos de produção na-
cional e testes rápidos, também gratuitos, é importante 
salientar a divulgação do último relatório da Unaids 
(Programa da ONU para HIV e AIDS) recentemente, 
18 de julho de 2014, sobre o aumento do número de 
novos casos de infecção por HIV no Brasil. A in-
cidência aumentou em 11% e o índice de mortes no 
país atribuídas à AIDS subiu 7%, entre 2005 e 2013. 
Segundo a Unaids, a prevalência do HIV na América 
Latina é concentrada em determinados grupos, como 
gays, profissionais do sexo e usuários de drogas. Além 
disso, ao menos um terço das novas infecções na re-
gião ocorre em jovens, com idade entre 15 anos e 24 
anos. Houve também o crescimento de infecção do 
HIV na população idosa. Nesse sentido, mais do que 
fornecer tratamento amplo e eficaz, é essencial a cons-
cientização da população, ou seja, uma atuação direta 
sobre a percepção de risco acerca da transmissão e da 
morbimortalidade decorrentes da infecção pelo HIV.

O grande desafio aos profissionais de saúde, ma-
nobrados tanto direta como indiretamente pelos 
grandes conglomerados farmacêuticos, é desmisti-
ficar e resistir a seduções e influências negativas.

Sinopse: Um diplomata inglês que vive na África tem sua 
esposa brutalmente assassinada. Quando decide investigar, des-
cobre que sua luta é contra a ganância de uma grande empresa 
farmacêutica.

Sinopse: Em 1986, o eletricista texano Ron Woodroof (Matthew 
McConaughey) é diagnosticado com AIDS e logo começa uma 
batalha contra a indústria farmacêutica. Procurando tratamen-
tos alternativos, ele passa a contrabandear drogas ilegais do Mé-
xico. 
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COMEÇANDO CEDO: Protagonizando a Palhaçoterapia em Hospital Universitário

O Projeto Começando Cedo tem sido desenvol-
vido como extensão universitária pelos estudantes 
do Curso de Medicina da Universidade Federal do 
Mato Grosso (UFMT) no Hospital Universitário 
Júlio Müller (HUJM) há aproximadamente 9 anos. 
Seu objetivo principal visa a inserção do acadêmico 
mais precocemente no ambiente hospitalar por meio 
de práticas integrativas humanizadoras e de promo-
ção da saúde através da palhaçoterapia. As atividades 
do projeto ocorrem semanalmente por capacitação 
e visitas nas alas de Pediatria, Clínica Médica e 
Clínica Cirúrgica do HUJM. Previamente às visitas, 
os integrantes recebem noções gerais sobre técnicas 
artísticas e de biossegurança. Para a caracterização 
dos alunos são utilizadas vestimentas relacionadas 
a profissionais de saúde, pintura facial e adornos, 
como nariz vermelho e perucas coloridas. O desen-
volvimento de técnicas teatrais e musicais possibilita 
a construção de uma imagem mais lúdica e menos 
intimidadora do médico por associá-la a do palhaço. 
Assim, o projeto leva alegria de forma a amenizar o 
sentimento de angústia vinculado ao ambiente hospi-
talar.  Essa experiência proporciona aos estudantes, 
equipe de saúde, pacientes e seus acompanhantes a 
oportunidade de fortalecer suas relações psicosso-
ciais, além de contribuir para uma formação mais 
humanizada dos discentes desde o início da gradu-
ação.

Conheça mais sobre o projeto em nosso blog: 
http://comecandocedo.blogspot.com.br/, visite e 
curta nossa página no facebook: https://www.face-
book.com/comecandocedo e faça parte você também 
desta equipe. 

Beijos no nariz vermelho de vocês.

Matéria enviada por: Andrea Regina Spinetti e Susane Marafon, 
graduandas em medicina, 6º semestre

No dia 16 de agosto ocorreu “Marajá em 
ação” que atendeu os trabalhadores da in-
dustria Marajá, suas famílias e aqueles que 
moram aos arredores. O PET medicina par-
ticipou  da ação por meio do atendimento 
básico, foi realizado um questionário e medi-
ção da pressão arterial, IMC e glicemia. Além 
disso as pessoas que foram atendidas eram 
informadas dos seus resultados, orientadas 
sobre o que estava alterado e se deveriam 
procurar um serviço médico.

            Foram atendidas pelo PET aproxi-
madamente 100 pessoas, a ação foi orientada 
pelo Profª Alexandre e pela Profª Ziliani, 
contando com participação dos peteanos: 
Ana Carolina, Eduardo, Lucas, Mariana e 
Wellington.

    PET CONVIDA
ATENÇÃO, agora VOCÊ 

também pode escrever sua matéria para o 
nosso jornal 

Alunos, professores, 
técnicos e demais funcionários da 

Universidade, nos enviem sua matéria, 
poema, poesia ou texto.

A cada nova edição do Jornal Anamnese 
um dos textos enviados será selecionado e 

publicado por nós.

Envie seu texto no email:  
jornalanamese@hotmail.com


