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Carta aos leitores

Caros leitores,  

É  com imenso prazer que apresentamos mais uma edição 
do nosso jornal. Nesta, há uma diversidade de informações 
fundamentais tanto para o meio acadêmico quanto para o 
conhecimento do aspecto humanístico do médico em forma-
ção. Dentre os assuntos, a Pediatra Dra. Claudia Mendes Boiça 
esclarece algumas dúvidas quanto ao atendimento à vítima de 
violência sexual, visto a importância desse tema que engloba 
a saúde, segurança e acesso à justiça. Ademais, o Anamnese 
apresenta o artigo sobre as toxinas transmitidas por alimentos, 
abordando o perigo que enfrentamos diariamente durante o 
consumo daquele “amendoim inocente”, bem como os riscos 
de infecção da lactante e a possibilidade de transmissão duran-
te o aleitamento. Na sequência, trouxemos uma matéria para 
os apaixonados, nela abordamos as reações fisiológicas e subs-
tâncias responsáveis pelos sentimentos de prazer em estar pró-
ximo à pessoa amada. Por fim, para você que está em dúvida 
quanto a residência médica, trouxemos mais uma reportagem 
na coluna “Minha Residência Médica, Minha Vida”, na qual 
a profissional Luara Pignati expõe suas experiências, sensa-
ções e anseios durante essa etapa acadêmica. Aproveite para 
conhecer o que se passa durante esse aperfeiçoamento médico 
e nortear a escolha de sua futura especialidade.  Desfrute dessa 

edição imperdível.

A equipe editorial do PET Medicina deseja a todos uma boa 
leitura!

Você sabia que grande parte do 
que comemos está contaminado 

por micro-organismos e suas 
toxinas? Descubra isso e muito mais. 
   pg 04 e 05
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Goji Berry e seus efeitos“Atendimento à vítima de violência sexual”

Anamnese Agosto /2017 - 16º Edição

A violência sexual é um fenômeno universal, o qual 
não há restrição de sexo, idade, etnia ou classe social, e 
que sempre ocorreu em diferentes contextos ao longo da 
história da humanidade. Trata-se de uma das principais 
formas de violação dos direitos humanos, ferindo a vítima 
na sua integridade física, psicológica e moral. 

Segundo o departamento de informática do SUS, a 
prevalência global é de 2 a 5%, e a incidência é de 12 
milhões de vítimas a cada ano. Ademais, dados nacionais 
indicam uma média, por dia, de 21,9 mulheres procurando 
atendimentos em serviços de saúde por violência sexual 
e 14,2 mulheres/dia notificadas como vítimas de estupro. 

Visto que a violência sexual permeia em alto grau 
nossa sociedade, cabe ao profissional da saúde conhe-
cer os pormenores que perfazem a realidade das vítimas. 
Sabe-se, por conseguinte, cerca de 47% das vítimas têm 
idade menor ou igual a 19 anos e apresentam caracte-
rísticas que nos permitem dividi-las em dois grupos: as 
agredidas por um membro conhecido (com frequência, 
alguém do círculo familiar) e as agredidas por um desco-
nhecido. Não raro, as do primeiro grupo pertencem a uma 
faixa etária mais jovem e contabilizam menor procura por 
auxílio.  Além disso, este grupo corresponde a maioria dos 
casos existentes. Em contrapartida, as vítimas pertencen-
tes ao segundo grupo pertencem a uma faixa etária mais 
elevada, e estão relacionadas à agressão física e maiores 
taxas de denúncia e procura por auxílio. 

Desse modo, a violência sexual é entendida como uma 
questão de saúde pública e segurança públicas. Sendo ine-
rente que as diversas esferas do Estado ajam a favor de 
políticas e ações integradas de modo a sanar essa demanda. 
Um dos grandes desafios para enfrentar essa violência é a 
articulação e integração dos serviços e do atendimento de 
forma a evitar a revitimização dessas pessoas e, acima de 
tudo, oferecer o atendimento humanizado e integral.

A necessidade de um atendimento integral, citada 
acima, vem da variedade e gravidade dos danos causados 
pelos abusos sexuais. Entre eles, pode-se citar: 

· Consequências físicas imediatas: gravidez, infecções 
do trato genital e doenças sexualmente transmissíveis; 

· Distúrbios emocionais: abuso e dependência de 
substâncias psicoativas, depressão, síndrome do pânico, 
somatização e tentativa de suicídio. 

Diante do exposto, é inegável a necessidade do aten-
dimento integral à saúde das pessoas acometidas pela 
violência sexual. Sendo, também, necessários paciência, 
cuidado e respeito no suporte às vítimas – assegurando 
sempre:

· O devido acolhimento em serviços de referência; · A 
disponibilização de espaço de escuta qualificada com pri-

vacidade, de modo a propiciar um ambiente de confiança 
e respeito; 

· A informação prévia das pessoas em situação de 
violência sexual, assegurando a compreensão sobre o que 
será realizado em cada etapa do atendimento e a importân-
cia das condutas profissionais e respeitando suas decisões 
sobre a realização de qualquer procedimento; 

· A divulgação de informações sobre a existência de 
serviços de referência para atendimento à violência se-
xual. 

O atendimento deve ser realizado por equipe multi-
profissional e interdisciplinar, essencialmente: médico(a); 
enfermeiro(a); técnico(a) em enfermagem; assistente 
social e psicólogo(a). Poderá contar ainda com outros 
profissionais como farmacêutico(a). Se a vítima procu-
rar auxílio dentro das primeiras 72 horas, o atendimento 
compõe-se das seguintes etapas: acolhimento, registro da 
história em prontuário, administração de contracepção de 
emergência, profilaxias para HIV, infecções sexualmente 
transmissíveis (IST) e hepatite B, realização de exames 
clínicos e ginecológicos, coleta de vestígios, comunica-
ção obrigatória à autoridade de saúde em 24h por meio da 
ficha de notificação da violência, exames complementa-
res, acompanhamento social e psicológico, e seguimento 
ambulatorial.  Caso a procura aconteça após 72 horas, não 
há como realizar anticoncepção de emergência e a coleta 
de vestígios de violência sexual não é preconizada no 
fluxograma de atendimento (Figura 1). Neste caso, se diag-
nosticada alguma IST ou AIDS, realiza-se o tratamento e 
acompanhamento psicológico. Diante de um quadro de 
gravidez, a paciente pode escolher entre dar continuidade 
ou interrompê-la. Em ambos casos, implementa-se acom-
panhamento psicológico e multiprofissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto ao atendimento de crianças e adolescentes, é obri-
gatória a comunicação ao Conselho Tutelar, sem prejuízo 
de outras providências legais. Já nos casos de violência 
contra idoso é obrigatório notificar um dos seguintes ór-
gãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho 
Municipal, Estadual ou Nacional do idoso.

“Cerca de 47% das vítimas têm 
idade menor ou igual a 19 anos e 
apresentam características que nos 
permitem dividí-las em dois grupos: as 
agredidas por um membro conhecido 
e as agredidas por um desconhecido.”



3

 
É de suma importância ressaltar que os 
serviços de saúde não substituem as funções e atri-
buições da segurança pública, como a medicina legal.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1: Protocolo para atendimento às pessoas em situação de violência sexual. 
Fonte: Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Paraná. 2015.

Salienta-se ainda, que um dos principais impasses 
quando diante de um caso de violência sexual é reconhe-
cer e identificar a vítima, principalmente quando se trata 
de crianças ou adolescentes.  Nesses casos, de acordo com 
o “Manual para Atendimento às Vítimas de Violência 
Sexual’’, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal, é imprescindível que o profissional da saúde 
esteja sempre atendo a indicadores tanto físicos, quanto 
comportamentais. Por exemplo, ocorrência de infecções 
urinárias, dor ou inchaço das áreas genitais, lesões e san-
gramentos, secreções vaginais ou penianas, descontrole 
dos esfíncteres, enfermidades psicossomáticas, compor-
tamento sexual inadequado para a idade, desconfiança em 
adultos, comportamento promíscuo ou vergonha excessiva 
e até mesmo tentativas de suicídio ou de autoagressão. 

Todos esses são sinais de alarme que devem chamar aten-
ção da equipe prestadora dos serviços de saúde. 

 
Uma vez identificado um caso de violência sexual, 

independente da idade ou sexo da vítima, o recomendado 
é oferecer o atendimento mais humanizado possível. 
Isso significa tratar o paciente com respeito e atenção, 
manter sigilo das informações e disponibilizar tempo e 
ambiente tranquilos para uma conversa que proporcione 
privacidade. Cabe ressaltar que o posicionamento mais 
adequado envolve afastar culpas e validar o sofrimento 
da pessoa.  

Por fim, é necessário enfatizar a importância do ma-
nejo multidisciplinar, uma vez que superar o fenômeno da 
violência exige ações da família, da sociedade, de órgãos 
governamentais e não-governamentais. Afinal, o enfren-
tamento da violência deve ser feito em rede, ou seja, em 
vários aspectos e níveis sociais. Dentro dos limites da 
Unidade de Saúde, porém, cabe aos profissionais propor-
cionar qualidade no atendimento, promovendo saúde e, 
acima de tudo, notificar os casos de violência por eles 
atendidos. Conquanto, para que isso ocorra, é inerente o 
despertar da sensibilidade, do respeito e da razão. E tudo 
isso é infactível, caso não haja empatia em relação a ví-

tima.   

 
 

    Autora:
 
Dra. Claudia Mendes Boiça, Médica Pediatra, Perita 
Oficial e Médica Legista pelo Estado do Mato Gros-
so.
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Atualmente, tem-se verificado maior preocupação com 
a alimentação saudável, visto que a mesma pode evitar do-
enças, promover alterações funcionais e prolongar nosso 
tempo de vida. No entanto, mesmo escolhendo seguir 
uma dieta balanceada, poucas pessoas sabem que ingerem 
muito mais do que apenas comida: estamos constante-
mente ingerindo micro-organismos e suas toxinas. Para 
piorar, até os neonatos estão sujeitos a esta situação: estu-
dos apontam a possibilidade de contaminação de lactantes 
e possível transmissão de micotoxinas por meio do leite 
materno. Assim, é interessante a análise da origem das 
toxinas fúngicas e seus possíveis efeitos à humanidade.

Com efeito, o crescimento de fungos em alimentos 
modifica seus aspectos agradáveis: odores e sabores se 
tornam fétidos e repulsivos característicos da decom-
posição. Nesse aspecto, as micotoxinas são compostos 
lipídicos oriundos do metabolismo fúngico de fácil ab-
sorção intestinal, respiratória e cutânea. Ademais, esses 
micro-organismos determinam agravos significativos à 
saúde, como a Micotoxicose, patologia responsável por 
modificações funcionais, por estabelecimento de tumo-
res e, quando a contaminação é severa, pela letalidade. 

Felizmente, a contaminação não acontece de maneira 
espontânea. Para tanto, alguns fatores preponderandes 
para a colonização fúngica devem estar presentes, tais 
quais temperatura, umidade, luz e disponibilidade de 
substrato adequados para cada tipo de fungo. Também, 
não são todas as espécies fúngicas que possuem po-
tencial patogênico: os mais conhecidos, em termos de 
produção de toxinas, são o Aspergillus, o Penicillum 
e o Fusarium. Por sua vez, a presença dessas toxi-
nas podem desencadear diversos efeitos no organismo 
humano, sendo as mais estudadas as aflatoxinas, 
ocratoxinas, tricotecenos e fumonisinas (Tabela 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apesar de pouco conhecidas, há décadas já se sabe 
da presença dessas toxinas na alimentação. A micotoxina 
mais envolvida no nosso dia a dia é a aflatoxina, subs-
tância presente em um alimento extremamente comum 
e muito apreciado na hora do aperitivo – o amendoim. 
Na década de 1960, cerca de 500 mil aves foram a óbito 
na Inglaterra porque a ração (feita a partir do farelo de 
amendoim) continha diversas hifas do Aspergillus flavus 
e do Aspergillus parasiticus. Essas espécies, além de con-
taminar o amendoim, também têm afinidade por milho, 
avelã, produtos lácteos, castanha-do-Pará e outra oleagi-
nosas. E mesmo se uma pessoa não come esses produtos, 
ela ainda pode ser exposta indiretamente às toxinas, uma 
vez que baixas concentrações foram encontradas no fí-
gado de ovinos, suínos e aves de corte. Logo, uma pessoa 
que não ingere oleaginosas em geral, produtos lácticos, 
ovinos suínos e aves pode estar isenta da exposição às 
micotoxinas? Não necessariamente, as ocratoxinas, 
produzidas por diversos fungos, como Aspergillus ochra-
ceus, A. Allianceus, A. melleus contaminam alimentos 
consumidos diariamente por milhares de pessoas: 
cacau, grãos de café, cereais, peixes, ovos e produtos 
lácteos. Outra micotoxina bastante estudada, os tricote-
cenos podem ser encontrados até mesmo em substratos 
para bebidas largamente consumidas, como a cevada.

A contaminação de alimentos em larga escala acar-
reta em prejuízos catastróficos, tanto para a economia 
quanto para os seres humanos. De imediato, economias 
podem ser temporariamente abaladas devido a significa-
vas perdas na colheita de grãos. Os impactos na saúde 
incluem efeitos agudos, subagudos e crônicos. A expo-
sição prolongada, mesma em concentrações pequenas, 
pode resultar na indução de neoplasias, imunossupressão 
e retardo no crecimento e desenvolvimento. No casos 
de gestantes, as micotoxinas ingeridas por meio de ali-
mentos contaminados podem ser transferidas para o leite 
materno, dessa forma, os lactentes correm o risco de ex-
posição precoce aos efeitos tóxicos de algumas dessas 
substâncias. Esse é um tema que gera preocupação, já que 
o aleitamento materno é fundamental para o desenvolvido 
da criança, devendo ser preservado e promovido. Além do 
leite materno, as crianças também correm o risco de ex-
posição às micotoxinas por meio da ingestão de fórmulas 
infantis, produzidas a base de leite ou soro de leite bovino.

A transferência dessas substâncias para o leite ma-
terno se baseia no fato de que muitas delas apresentam 
elevada afinidade por lipídios e são, portanto, facilmente 
absorvidas no organismo, com tendência ao acúmulo no 
tecido adiposo humano. No período de lactação, a reserva 
de gordura da mãe é mobilizada para a produção do leite 
materno e junto com os lipídios que constituirão o leite, as 
toxinas estocadas no tecido adiposo também são transferi-
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das. Além disso, esses compostos podem ser transferidos 
para o feto através da placenta durante a gestação.

As aflatoxinas e as ocratoxinas, especificamente 
aflatoxina M1 (AFM1, ‘milk aflotoxin’) e ocratoxina A 
(OTA), são as micotoxinas mais preocupantes quando se 
trata da contaminação do leite materno. Justificado pelo 
fato da AFM1 e a OTA serem resistentes à pasteurização 
e à esterilização, ou seja, o processamento do leite hu-
mano realizado pelos Bancos de Leite Humano (BLHs), 
onde se inclui a pasteurização a 62,5ºC por 30 minu-
tos, não é suficiente para eliminar essas micotoxinas. 
As medidas de prevenção de contaminação, no caso dos 
produtores, devem ser tomadas em todos os estágios de 
plantio, colheita, transporte, estocagem e processamento 
do produto. Após o reconhecimento dos problemas cau-
sados pela contaminação de alimentos por micotoxinas, 
programas que além da prevenção incluam métodos de 
remoção ou descontaminação também deverão ser im-
plementados. Além disso, a ficalização, com uma rotina 
de inspeção de produtos, é primodial para garantir que as 
empresas estejam dentro dos parametros impostos por lei.

Dica esperta: Na próxima vez que você for comprar 
amendoim, procure por marcas que contenham o selo 
abaixo na embalagem, esse selo é conferido às empresas 
que atendem aos requisitos da legislação e fabricam produ-
tos à base de amendoim totalmente seguros, com objetivo 
principal de prevenir a contaminação com aflatoxinas.

 

  Autores:
Aline Zagonel - Acadêmica de Medicina UFMT - Turma 53
José Rodoolfo Leite- Acadêmico de Medicina UFMT - Turma 55
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“Micotoxinas, você conhece?” “Pra quem já se apaixonou: uma complexa rede de 
reações I” 

 

Um dos temas mais discutidos na história da huma-
nidade é o amor. Seja por uma perspectiva romantizada, 
seja através de um olhar científico, esse sentimento 
intrigou muitos estudiosos. O presente artigo dá en-
foque ao fragmento mais científico do tema, abordado 
outrora por vários pensadores. Dentre eles Hipócrates 
(460 a.C.), figura importante da história da Medicina, 
que enxergava os sentimentos como oriundos do sis-
tema nervoso central e não do coração, evidenciando 
em sua fala: “os homens devem saber que do cére-
bro, e só do cérebro, derivam prazer, alegria, riso e 
divertimento, assim como tristeza, pena, dor e medo”.  

Ademais, desde meados de 460 a.C. as emoções vin-
culadas ao amor como alegria, insegurança, entusiasmo 
e decepção, instigam o entendimento dessa “complexa 
rede de reações químicas”, como é chamado atual-
mente pela Professora e Doutora em psiquiatria Carmita 
Abdo, coordenadora do Projeto Sexualidade (ProSex) 
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de 
São Paulo. O que não é para menos, afinal, como foi 
evidenciado pela filosofia behaviorista (conjunto de te-
orias psicológicas que têm como base de seus estudos o 
comportamento humano, conhecida também como mo-
delo do comportamentismo), o amor é, e traz consigo, 
uma série de atitudes particulares de cada indivíduo, 
buscando agradar ao parceiro. Ações como trocar elo-
gios e presentes, preparar a refeição favorita da pessoa 
amada, ou a tocar de uma maneira especial, também 
conhecidas como “reforçamento positivo”, estimulam 
uma recompensa positiva por parte do outro, compondo 
assim uma cadeia de bons estímulos, o que levaria mui-
tas pessoas a dizer que o amor transforma o ser humano.

Complementar a essa linha de raciocínio, o Professor 
e Pesquisador Pedro Calabrez - que atua no Laboratório 
de Neurociências Clínicas (LiNC) da Escola Paulista 
de Medicina da UNIFESP - diz que a paixão, vista por 
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muitos pesquisadores atuais como a primeira fase do 
amor, é “semelhante a uma espécie de demência tem-
porária com características de estresse, obsessão e 
compulsão”. O pesquisador explica que a paixão é modu- 
lada por fatores endócrinos, majoritariamente substân-
cias químicas como hormônios e neurotransmissores 
que são responsáveis, nessa fase, por sensações como a 
saudade e a motivação para encontrar a pessoa amada. 
Dentre esses hormônios que participam das alterações 
do circuito cerebral, destacam-se a oxitocina e a vaso-
pressina. Elas agem como neuropeptídios que atuam 
localmente no cérebro e geram as sensações de apego 
e de “preferência”, fazendo com que a pessoa por 
quem se está apaixonado pareça única e insubstituível.

Existem ainda, receptores para oxitocina e vasopres-
sina localizados em outras regiões do sistema nervoso 
central que formam o chamado “circuito de recompensa”. 
Nesse circuito, os neurotransmissores são responsáveis di-
retos pelas sensações de motivação e de prazer. As quais 
juntas chegam a um denominador comum: a sensação de 
recompensa que, no caso da paixão, faz com que o orga-
nismo sinta a necessidade de se aproximar daquela pessoa. 
Essa sensação proporciona a impressão de que ficar pouco 
tempo ao lado da pessoa amada não parece suficiente. 

 
 
 

Para descrever o circuito de recompensa que ocorre 
no corpo humano quando se está apaixonado, o profes-
sor Pedro Calabrez utiliza a “alegoria da batata frita”. 
Segundo essa teoria, ao comprar um pacote de batatas 
fritas é muito difícil se sentir satisfeito comendo apenas 
uma batata, pois o organismo entende que elas devem ser 
comidas até que se chegue ao estado de pleno prazer por 
tê-las ingerido. O que leva a outra vertente do circuito: 
o prazer. Ele é responsável por cessar o estímulo da re-
compensa após o cérebro compreender que o prazer foi 
alcançado. Ambas as vertentes desse sistema envolvem 
a dopamina, um terceiro neurotransmissor fundamen-
tal na expressão dessa emoção no que diz respeito ao 

pleno estado da paixão, visto que a dopamina é uma das 
protagonistas na ação de gerar a motivação e o prazer.

  Ao se falar de amor e paixão existem ainda duas 
outras substâncias de primordial importância: a serotonina 
e o cortisol.  A serotonina é responsável pela sensação de 
saciedade e em baixos concentrações gera comportamen-
tos de obsessão e a impressão que não se é capaz de evitar o  
pensamento na pessoa desejada. Já o cortisol, conhecido 
como o hormônio do estresse, tem seu papel atestado 
no fato de paixão e estresse “caminharem” juntos. Para 
comprovar isto, basta notar o aumento da ansiedade ao se 
aproximar da pessoa que lhe chama a atenção, ocorrendo 
redução dos estímulos da fome e do sono, que são respos-
tas ao estresse daquela situação. Isto é, a paixão funciona 
como uma espécie de alerta ao organismo para o amor.

 Desse modo, fica claro, baseado em tantas trans-
formações fisiológicas no organismo humano, o porquê do 
“amor” ser um tema tão instigante e tão estudado na his-
tória da humanidade. Percebe-se que este sentimento vai 
muito além de algo meramente abstrato, gerando impactos 
diretos no comportamento do indivíduo, em especial com 
relação à pessoa amada. Além disso, fica evidente a relação 
direta entre a manifestação do afeto amoroso com a con-
templação intrínseca do ser humano com a pessoa amada, 
tornando a pessoa desejada única e inigualável, e, portanto, 
gerando a necessidade no indivíduo que ama fazer de tudo 
para vê-la feliz, desencadeando dessa forma a cascata de 
reações mais bonita do ser humano: a cascata do amor.
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 Luara Teofilo Pignati, 29 anos, concluiu a gra-
duação com a turma XLII na Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no ano 
de 2012. Fez residência em pediatria na instituição de sua 
graduação e Infectopediatria na Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP). Atualmente trabalha no Hospital 
São Luiz (SP) e participa do Projeto de Pesquisa da 
Vacina da Dengue do Instituto Butantã, realizada no 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por que você escolheu esta especialização? 
Luara: Eu sempre gostei de pediatria, mesmo antes 

de entrar na faculdade. A energia das crianças é muito 
diferente; é apaixonante. Mas quando cheguei no inter-
nato, fiquei em dúvida entre pediatria e geriatria. Eu 
brinco que sabia que queria trabalhar com criança, só 
faltava saber a idade. Mas durante o sexto ano tive a 
certeza que seria pediatra.

2. Como é sua rotina? 
Luara: A rotina como residente é árdua, você é estu-

dante e ao mesmo tempo tem muitas responsabilidades. 
A residência te exige muito pela constante cobrança por 
parte dos preceptores, dos pacientes e das famílias. São 
60 horas semanais mais alguns plantões fora da residên-
cia, alcançando cerca de 80 horas semanais de trabalho.

Ainda que complicada, é uma rotina necessária. 
Temos muito que aprender depois que terminamos a fa-
culdade. O salário da residência poderia ser melhor para 
ser mais compensador e não precisar trabalhar fora, 

assim, termos tempo para estudar e se dedicar para a 
residência.

 
3. Existe um lado negativo ou algo que lhe desa-

grade na sua profissão? 
 Luara: Muitas coisas, em algumas situações o 

profissional médico é muito desvalorizado e desrespei-
tado. Responsabilizam os médicos por problemas que 
não cabem a nós; falta de estrutura, falta de profissional, 
etc. Sem falar na pressão e no cansaço físico e mental. 
A pressão e a cobrança são constantes na medicina e 
também durante o período de residência.

4. Como foi seu processo de preparação para a 
prova de residência? 

Luara: Acho que o processo de preparação para a 
prova de residência começa desde o início da faculdade; 
tudo é válido, tudo que você aprende durante os 6 anos, 
claro, se você faz direito. É lógico que fiz curso prepara-
tório também no 6º ano, porém, como foi um ano que eu 
não estava muito empenhada, que eu estava desatenta e 
desvencilhei um pouco dos estudos, o esforço durante os 
anos anteriores compensou. Desde o começo da facul-
dade estudei bastante, então acho que esse último ano, 
mesmo sendo o ano de véspera de residência e eu não 
ter estudado tanto não influenciou por ter esforçado em 
outros momentos.

5. Qual a dinâmica da residência em pediatria?
Luara: A residência tem duração de 2 anos e é muito 

parecida com as outras residências; tem as aulas teóricas 
e as atividades práticas, divididas por todos os setores; a 
enfermaria, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a UTI 
neonatal, o alojamento conjunto, o pronto atendimento, o 
ambulatório de subespecialidades, etc.

6. Por que você escolheu esta instituição para 
fazer a residência? 

Luara: Prestei prova e passei para pediatria no 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual (IAMSPE), na Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto (FAMERP) e na Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT). Exclui São Paulo (IAMSP) 
porque não gosto de cidade grande. Quase escolhi a 
FAMERP; gostei muito da cidade, do clima e das pes-
soas. Mas então achei que era melhor ficar em casa 
mesmo; não gastaria com aluguel, moraria com meus 
pais e conseguiria juntar dinheiro. 

Hoje entendo que é mais vantajoso fazer residência 
em um serviço diferente do internato. Durante o inter-
nato é possível extrair todos os defeitos e qualidades do  
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local, logo, mudar de instituição nos possibilita traba-
lhar outras qualidades.

Eu escolhi a UNIFESP para fazer minha subespe-
cialidade porque na época eu já estava com outra visão; 
queria conhecer um serviço diferente e num ótimo  
lugar. Durante o segundo ano de residência fiz um es-
tágio na UNIFESP, gostei muito e acabei ficando lá 
mesmo.

7. Sobre as atividades extra-curriculares, quais 
foram pertinentes e te ajudaram na prova da resi-
dência? Você se arrepende por não ter feito alguma 
atividade?

Luara: Excetuando-se o Programa de Educação 
Tutorial (PET), fiz todas as atividades que existiam na 
época e não me arrependo de ter participado de nenhuma. 
Estive na Liga Acadêmica de Educação em Saúde por 2 
anos, participei do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) durante 4 anos, monitoria 
durante 3 anos e também atuei no Começando Cedo.

As atividades extracurriculares são importantes para 
conhecimento profissional e pessoal. Nenhuma dessas 
irão te ajudar diretamente na prova teórica da residên-
cia, mas sim no currículo e/ou talvez na prova prática. 

Me arrependo por ter pouca participação nas ativi-
dades sociais da faculdade; bateria, confraternizações, 
festas, etc...

8. Deixe uma dica aos leitores que também pas-
sarão por uma residência no futuro. 

Luara: Quem acha que a faculdade é difícil, que o 
internato é sofrido, é porque ainda não chegou na resi-
dência. A residência é bem mais intensa que o internato 
porque você já é médico; a cobrança é diferente e você 
possui ainda mais responsabilidades. Mesmo assim, é 
extremamente importante para poder evoluir e atuar 
com mais certeza, clareza e com mais conhecimento. 

Tudo muda muito rápido e a residência te dá uma 
base do que fazer, de como estudar, e irá ensinar os de-
talhes da especialidade de maneira mais profunda.

Então a dica é: estude! Como médico, você nunca 
deve deixar de se atualizar, a gente nunca sabe o sufi-
ciente e o conhecimento médico está sempre em evolução. 

Avisos do PET
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