Cuiabá, mar/15- Ano 4 - 10ª Edição

Anamnese
Zilda Arns

J

á fazem 5 anos desde que Zilda
Arns faleceu. Que tal conhecer
um pouco mais sobre ela?
			
pg 02

Maconha
Medicinal

E

xiste aplicabilidade medicinal
para a maconha? Quais os
riscos e benefícios?
pg 04-05

Parto normal
ou cesárea?

Q

uais a vantagens de cada
um? E as desvantagens? E o
posicionamento do governo sobre
o assunto? Confira!
pg 03-04

E as obras do
novo Hospital ?

A

s novas instalações do
Hospital Universitário tem
data para ficarem prontas?
pg 05-06

Editorial
Expediente

O Jornal “Anamnese” é produzido pelo Programa de Educação Tutorial (PET-Medicina).
Publicação experimental dos estudantes da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Mato Grosso.
Equipe editorial e redatores:
Ana Carolina Silva
Andrea Regina Spinetti
Carlos Henrique da Rocha Júnior
Claudia Bonadiman de Lima
Eduardo Ricardo Viegas
Fábio de Lima Cordeiro
Geraldo Junior Giannetta
Letícia Souza Santana
Lucas Rafael Galdeano Andriolo
Mariana Stuchi Urazaki
Rebeca Zurita
Susane Marafon
Diagramação e colaboração:
Fábio de Lima Cordeiro
Revisores:
Ziliani da Silva Buss
Alexandre Paulo Machado

Olá leitores do Jornal Anamnese
A equipe do Jornal Anamnese gostaria primeiramente
de desejar boas vindas a todos os calouros, e um ótimo retorno aos veteranos. Nessa edição do Jornal você confere como
andam as obras do novo Hospital Universitário da UFMT.
O Jornal Anamnese realizou, para esta edição, com o professor Dr Antônio José de Amorim, diretor da Faculdade de
Medicina da UFMT.
Equipe
As obras
do novo hospital – previsto em área construída de 43 mil metros quadrados –, localizado no Campus
II da Universidade Federal de Mato Grosso, em uma área de
147 hectares, cedida pelo Estado e localizada no km 12 da
Rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-040), que liga Cuiabá a
Santo Antônio de Leverger, seguem paralisadas desde abril de
2014. Com esse impasse, os alunos ficam à mercê da dúvida,
da insegurança, de saber se um dia freqüentarão o novo prédio
e quais serão os problemas lá encontrados.
Nessa edição do Jornal também abordamos temas
polêmicos e em evidência atualmente, como o debate sobre o
uso da maconha para fins medicinais e o posicionamento do
governo buscando diminuir o número de cesárias, estimulando
o parto normal.
Também apresentaremos uma matéria lembrando
os 5 anos de morte de Zilda Arns, fundadora da Pastoral da
Criança e do Idoso, que faleceu em um terremoto em Porto
Príncipe Haiti.

Uma boa leitura a todos!
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Goji Berry
Zilda Arns
e seus efeitos

No mês de janeiro de 2015, recordou-se os cinco anos do falecimento da Dra. Zilda Arns Neumann, fundadora da Pastoral da Criança
e do Idoso, que morreu vítima do terremoto ocorrido na cidade de
Porto Príncipe, Haiti, no dia 12 de janeiro de 2010. Ela era médica
pediatra e sanitarista, graduada pela Universidade Federal do Paraná
e foi responsável pela fundação da Pastoral da Criança, em 1983,
juntamente com Dom Geraldo Majella Agnelo, em Florestópolis –
Paraná. Atualmente, a entidade conta com aproximadamente 200 mil
voluntários, estando presente em todo o Brasil e em mais de 21 países,
entre América Latina, África e Ásia.
Desde formada escolheu trabalhar pela saúde pública. Residiu
em Curitiba (PR), trabalhando como médica pediatra no Hospital de
Crianças Cezar Pernetta e posteriormente como diretora de Saúde
Materno-infantil, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. A sua
experiência fez com o que, em 1980, fosse convidada a coordenar a
campanha de vacinação Sabin para combater a primeira epidemia de
poliomielite, que começou em União da Vitória (PR), criando um
método próprio, depois adotado pelo Ministério da Saúde.
Com a fundação da Pastoral da criança, Zilda desenvolveu a
metodologia comunitária de multiplicação do conhecimento e da
solidariedade entre as famílias mais pobres, em que a educação das
mães por líderes comunitários capacitados revelou-se a melhor forma
de combater a maior parte das doenças facilmente preveníveis e a
marginalidade das crianças. Assim, fazia parte do programa de apoio
às famílias a visita domiciliar, o Dia do Peso, também chamado de Dia
da Celebração da Vida, e a reunião mensal para avaliação e reflexão.

Florestópolis (PR) e percorreu cerca de 72% do território nacional em
25 anos de trabalho no Brasil. O intuito era evitar que crianças com
diarreias morressem desidratadas. A desidratação pode levar a morte
devido à perda de água, sais minerais e potássio. A solução deve ser
ministrada apenas para prevenir a desidratação ou quando ocorrem os
sintomas iniciais.
Em 1980, o soro foi declarado o maior avanço do século na
Medicina, mas não chegava às mães. Foi assim que Zilda Arns começou a fazer a mistura em casa, surgindo o soro caseiro, fácil de fazer e
acessível a todas as famílias. Utiliza-se um litro de agua fervida com
uma colher de chá rasa de sal e duas colheres cheias de açúcar.
Em 2010, foi realizar uma palestra em Porto Príncipe, no Haiti.
Ao terminar a palestra, permaneceu no prédio paroquial da Igreja
Sacré Coeur, respondendo a algumas perguntas, quando iniciou o
terremoto, o teto desabou e atingiu a médica na cabeça. Seu corpo foi
levado para Curitiba, transportado em carro aberto e aplaudido por
uma multidão que se despedia da missionária.

A sua história de vida foi tão marcante no Brasil e no mundo que
diversos órgãos e entidades homenagearam-na. Dentre eles podemos
citar: Hospital do Idoso Zilda Arns (Curitiba-PR), Centro Municipal de
Educação ProInfância (Cascavel-PR), Escola Municipal Zilda Arns
(Belo Horizonte- MG) e Centro Acadêmico Zilda Arns (Curitiba-PR).
Além disso, recebeu o título de Cidadã Honorária em 11 estados e 37
municípios brasileiros, 19 prêmios nacionais e internacionais e dezenas
de homenagens de governos, empresas, universidades e outras instituições, pelo trabalho feito na Pastoral da Criança.
No dia 10 de janeiro de 2015 foi aberto o processo de beatificação
de Zilda Arns, conduzido pela Arquidiocese de Curitiba. Se um milagre for comprovado através da sua intercessão, passará para o processo
de canonização, reconhecendo-a coma santa. Se isso acontecer, se
juntará ao Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, o primeiro nascido no
Brasil.

Zilda Arns difundiu o uso da chamada farinha múltipla ou farinha
multimistura – criada pela pediatra Clara Takaki Brandão – que é
utilizada como complemento alimentar para o combate à mortalidade
infantil e à desnutrição. Geralmente composta por farelos (de arroz, de
trigo e/ou de milho), sementes (de abóbora, melancia e/ou gergelim),
pó de folhas verde-escuras (de aipim, de batata doce e de abóbora) e “Como os pássaros, que cuidam de seus filhos ao
cascas de ovos, apresenta variações regionais em termos quantitativos
fazer um ninho no alto das árvores e nas
e qualitativos da formulação.
montanhas, longe de predadores, ameaças e
Com o objetivo de evitar a mortalidade infantil ajudou a disseminar o uso do soro caseiro, sendo indicada ao Prêmio Nobel da perigos, e mais perto de Deus, devemos cuidar de
Paz, em 2006. As comunidades católicas treinavam voluntários para nossos filhos como um bem sagrado, promover o
ensinar mães pobres a usar o soro. Iniciou seus trabalhos na cidade de respeito a seus direitos e protegê-los.” Zilda Arns
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Parto normal ou cesárea?

O Brasil é o país que mais realiza cesáreas no
mundo. As taxas chegam a 84% no setor privado e a
40% no SUS, sendo que o recomendado pela OMS é
15%. Mas por que nosso país vive essa epidemia de
cesáreas? Acredita-se que isso seja fruto da desinformação das mães a cerca dos riscos, benefícios e
indicações dos tipos de partos, que é agravada pela falta
de incentivo pelos hospitais e obstetras que, por questões financeiras, acabam preferindo o parto cesárea.
Segundo um estudo do American Journal of
Obstetrics and Gynecology, o número de óbitos maternos é 10 vezes maior em cesarianas que em partos
normais e, no caso dos bebês, a mortalidade infantil
para nascidos em cesáreas é 11 vezes maior. Isso acontece porque a cesárea é uma intervenção cirúrgica que
como qualquer procedimento envolve riscos. Riscos
esses muitas vezes desconhecidos pelas futuras mães.

Poucas mães sabem, por exemplo, que as cesáreas
aumentam o risco de um bebê nascer prematuro. Isso
acontece porque as cesáreas geralmente são agendadas para o mais breve possível (38ª semana) e como
há imprecisão na definição da idade gestacional, o RN
(recém-nascido) pode nascer prematuro. Já o parto
normal traz inúmeros benefícios para o bebê e a mãe.
Durante o parto, a mãe produz hormônios como a ocitocina, que segundo estudos protege o RN de danos

cerebrais e ajudam no seu amadurecimento, e prolactina, que favorece a amamentação. Além disso, a
passagem do RN pelo canal de parto elimina parte do
liquido pulmonar, facilitando a respiração. Estudos
apontam ainda menor propensão a doenças autoimunes e até obesidade em bebês nascidos de parto normal.
Mas então quando uma cesárea deve ser realizada?
A cesárea é um procedimento de emergência que tem
indicação absoluta quando a placenta se desloca e bloqueia a saída do bebê, conhecido como placenta prévia
total. Outras indicações são quando há desproporção
entre a bacia materna e as medidas do feto, problemas
cardíacos graves, deslocamento prematuro da placenta
ou desenvolve hipertensão durante a gestação (eclampsia). Ainda é indicada para pacientes com lesão de herpes
genital ativa ou condiloma que obstrua o canal do parto.
Diante disso, a Agência Nacional de Saúde e o
Ministério da Saúde estabeleceram novas regras para
a realização de partos no país, que entrará em vigor
a partir do dia 06 de julho de 2015, com objetivo de
estimular a realização de partos normais e reduzir o número de cesáreas. Entre as mudanças, está a ampliação
do acesso à informação pelas beneficiárias, que poderão solicitar as taxas de cesáreas e de partos normais
por estabelecimento de saúde, por médico e por operadora e deverão ser respondidas no prazo de 15 dias
– independentemente de estarem grávidas ou não. Além
disso, serão obrigatórios a apresentação do partograma,
cartão da gestante e carta de informação à gestante.
O partograma é o documento gráfico que contém as anotações do desenvolvimento do trabalho de
parto, das condições maternas e fetais, sendo possível saber quais eventuais complicações justificariam
(ou não) as decisões tomadas pela equipe médica e
obstétrica, e se a cesarianas seriam de fato necessárias. E a partir de julho de 2015 as operadoras dos
planos de saúde só poderão realizar o pagamento
dos procedimentos mediante apresentação do partograma, dificultando assim, a realização da cesárea.

Medcurso 2010: Obstetrícia. Vol 2. Medyklin: Rio de Janeiro, 2010.
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O Cartão da Gestante deve ser fornecido pela operadora sempre que solicitado pela gestante e é um
instrumento de registro das consultas de pré-natal que
contém os principais dados de acompanhamento da gestação. A gestante deve permanecer em posse do cartão e
apresentá-lo em todos os estabelecimentos de saúde que
utilizar durante a gestação, bem como na maternidade
quando for admitida em trabalho de parto. Este deverá
conter informações pessoais da gestante (nome, endereço,
telefone); dados sobre a operadora e sobre agendamento
de consultas e exames; e dados clínicos da gestação.
O cartão conterá também a “Carta de Informação
à Gestante” com os seguintes dados: orientação à
gestante sobre como gostaria de ter seu parto (acompanhantes, métodos de alívio de dor); sobre seu direito
à informação do porcentual de cesarianas realizadas
pelos prestadores de seu plano; encorajameno de participação de forma ativa de todas as decisões relativas
ao parto; e sobre complicações que podem decorrer
de uma cesariana no modelo da Resolução normativa 268/2015. Importante ressaltar que a ausência da
apresentação do Cartão da Gestante pela consumidora
não é impeditivo para qualquer tipo de atendimento.
As mudanças contempladas para a realização de partos no Brasil são importantes, porém ainda não abrangem
intervenções médicas utilizadas excessivamente nos partos realizados no Brasil, que são desaconselhadas pela
OMS. Dentre elas o uso de ocitocina, a realização de
episiotomia (corte na região do períneo) e a amniotomia
(aceleração do parto por rompimento induzido da bolsa).
O ideal seria a promoção de educação, conscientização e empoderamento das gestantes sobre os riscos,
benefícios e indicações da OMS para cada tipo de
parto, bem como a adoção de medidas que possibilitem que a autonomia das gestantes seja preservada. A
autonomia e a vontade da gestante devem ser os fatores primordiais determinantes para a realização do
parto e para e intervenções médicas envolvidas nele.
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Maconha Medicinal
A Cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha, apresenta enorme potencial terapêutico.
Apesar disso, seu uso é ilegal em diversos países, devido a seu efeito psicotrópico. Após extensa luta pela
legalização do componente canabidiol, que não causa
dependência e é o responsável pelo efeito terapêutico da
maconha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) aprovou no início de 2015, a reclassificação
do canabidiol como medicamento de uso controlado.
O uso medicinal da maconha é mais antigo do que se
imagina. Há registros desta prática na primeira Farmacopeia
Chinesa, escrita há mais de 2.000 anos atrás, sendo que os
chineses já apontavam algumas dessas propriedades medicinais, como os efeitos analgésico, anticonvulsivante e
tranquilizante. No começo do século passado foi considerada um problema social e foi banida legalmente nos anos
30. O uso médico declinou por não conseguir isolar seu
princípio ativo e alguns países relacionaram a utilização
com degeneração psíquica, ao crime e à marginalização
do indivíduo. Nos anos 60 e 70 seu consumo voltou a
aumentar, em 1967 foi identificado o tetraidrocanabinol
(THC) como o mais importante composto psicoativo.

Embora os canabinoides exerçam efeitos diretos sobre
um determinado número de órgãos, incluindo os sistemas
imunológico e reprodutivo, os principais efeitos farmacológicos observados estão relacionados ao sistema nervoso
central. Dois tipos de receptores foram descobertos, que
receberam o nome de CB1 e CB2, que se localizam principalmente no cérebro e nas células do sistema imune. No
cérebro, estes receptores estão concentrados no sistema
límbico, no córtex cerebral, no sistema motor e no hipocampo, o que explica, em parte, os sintomas provocados
pela maconha, como as alterações do estado mental, as
mudanças de humor e as alterações da coordenação motora. No sistema imune, os linfócitos T e B contém os
receptores canabinoides e parecem mediar as propriedades
anti-inflamatórias e imunorreguladoras dos canabinoides.
A principal produtora de remédios à base de canabinoides (CBD) é a China, onde está plantado 70% do estoque
global, porém o consumo de maconha é estritamente ilegal. A Índia também está entre as grandes produtoras de
CBD, sendo maconha proibida por lei desde 1985. No
entanto, o país tem uma atitude mais liberal em relação à
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droga, por estar associada à religião. Nos seguintes países - EUA, Canadá, Reino Unido, Holanda,
França, Espanha, Itália, Suíça, Israel e Austrália - o
uso da maconha para fins medicinais é parcialmente
permitido, ou seja, o cultivo domiciliar e o consumo
só são liberados com receita médica e com laudo justificando a prescrição.
No Brasil, foi necessária muita pressão para que
o CBD fosse liberado. Essa discussão tornou-se de
caráter nacional por meio de familiares de crianças
que sofrem convulsões, que se uniram na campanha
Repense, que produziu até um documentário sobre
o assunto, o qual relata a rotina de Katiele Fischer,
mãe de Anny, em sua luta para conseguir medicar a
filha, que sofre de epilepsia refratária. No nosso país
aproximadamente 600.000 crianças têm epilepsia
grave, refratária aos anticonvulsivantes tradicionais.
Em torno de 400 famílias utilizam o canabidiol.
Esta é a primeira vez que a Anvisa reconhece,
oficialmente, o efeito terapêutico de uma substância
derivada da Cannabis. Apesar da liberação do uso
de CBD, o paciente ainda necessitará de autorização
para importar medicamentos feitos a base desse produto, pois eles contêm níveis bastante baixos, porém
não nulos, de THC. Ainda não há medicamentos
à base de CBD no Brasil, mas esse cenário deve
mudar: a Anvisa leva até nove meses para aprovar a
venda de novos remédios, e uma empresa europeia
já requisitou o direito de venda, que já encontra-se
em análise.
Com a liberação, médicos podem receitar com
mais segurança remédios à base de CBD, e os laboratórios no Brasil estão liberados para pesquisar o
canabidiol – desde que não plantem maconha. Além
disso, a Anvisa promete algumas medidas para facilitar a importação, criando uma lista dos produtos
com CBD mais utilizados, que terão liberação prévia. No Brasil, no mínimo, serão oferecidas três vias
de introdução do medicamento: a maconha fumada,
a droga via oral - oferecida em cápsula ou comprimido - e a maconha inalada, o spray bucal.
Discussões sobre a reclassificação do CBD foram
iniciadas em março de 2014, quando Katiele Fischer
foi a justiça pedindo autorização para usar a maconha medicinal para as crises convulsivas de sua filha
Anny, de 6 anos, que chegava a ter 80 episódios
de crises por semana, mas sem nenhuma conclusão. Assim, o que vinha sendo feito pela Anvisa era
uma autorização da importação do CBD em caráter
excepcional. Assim, a liberação tira da ilegalidade
pacientes que utilizam a substância, além de criar
oportunidades para mais pesquisas.
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Anamnese - Iniciada em 2012, a previsão inicial
da obra era de 720 dias. Até o momento, apenas 9%
do projeto foi concluído e, no momento, a obra encontra-se paralisada devido a rescisão contratual entre o
consórcio de empreiteiras responsável e o governo do
Estado. O senhor, pessoalmente, tem alguma opinião
de quando a obra será realmente entregue?
Prof. Dr. Antônio Amorim - Infelizmente não existe
como estimar prazo de conclusão em obras do serviço
publico. As únicas etapas que podemos acompanhar é o
processo de autorização da obra e de licitações para sua
construção. O que aconteceu na obra da nova Faculdade
de Medicina foi que várias empresas iniciaram e, por
vários motivos, não terminaram seus contratos, o que
prolonga muito o tempo de construção. A Universidade
já tem o recurso depositado em banco. Atualmente, a obra
necessita de uma nova licitação para contratar novas empresas e terminar a obra. Mas, mesmo quando as novas
empresas forem contratadas, o prazo real de entrega será
difícil de afirmar, pois ele depende de fatores que fogem
ao controle da Faculdade, visto que estão em um âmbito
administrativo diferente.
Anamnese - Circulou, no ano passado, uma previsão de que a estrutura da faculdade de medicina já
seria transferida para o campus novo entre os anos de
2014 e 2015. Essa previsão tem algum fundamento?
E quanto à estrutura? Existem muitas inseguranças
dos discentes. Receamos que o campus já estará em
funcionamento mesmo sem segurança instalada e sem
estruturas básicas como restaurante universitário e
transporte entre os campus. Quais são as exigências
mínimas defendidas pela diretoria para que essa transição entre os campus ocorra?
Prof. Dr. Antônio Amorim – O que ocorre é o seguinte: a administração dos campus está vinculada ao
funcionamento de uma pró-reitoria que é um sistema
agregador de várias áreas que tem com competências
específicas. Então, com a pró-reitoria de planejamento
(que faz o planejamento físico da universidade), estudando o planejamento, faz-se o orçamento e consegue-se
o recurso. A pró-reitoria administrativa atua na questão
de limpeza, mas não vamos começar um contrato com
a limpeza para funcionar agora se não há ninguém lá.
Precisamos de um prazo para que, quando estiver pronto,
podermos iniciar esse processo.
Anamnese - Então já pediram ao senhor formalmente um prazo de entrega?
Prof. Dr. Antônio Amorim – Sim, mas não pude dar
um prazo porque tem nada pronto, não foram dadas as
condições exigidas e apenas quando a administração
superior providenciar questões de segurança, internet,
telefone entre outros é que teríamos condições para dar
esse prazo. Então, quando me perguntam “tem prazo professor para transferências de campus?”, logo respondo
que “não”, porém, sei também que diversos cursos estão
de olho em nossas instalações e querem vir ao nosso
atual prédio, mas não vamos desocupar enquanto não estiver pronto. E quando isso ocorrerá? Serão convidados
todos os membros da congregação com representantes de
todos envolvidos (discentes, docentes, técnicos) para decidir isso. Então montaremos visitas periódicas ao novo
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prédio, como na semana do calouro ou com os próprios docentes. Infelizmente, a não ser os professores
do DCBS(Departamento de Ciências Básica em Saúde),
é escassa a ida de docentes às visitas. Ainda perguntam
“porque não espera o hospital sair para mudarmos de
campus?”. Contudo, sabemos que não é assim que governo trabalha. O governo trabalha com aquilo que você
quer fazer, e com o planejamento pronto ele nos dá o recursos em parcelas. Mas, está saindo. Eu tinha esperança
que terminasse o hospital no meu mandato de 8 anos (que
acabará em 2017), mas posso garantir para vocês que não
estará pronto até lá. No entanto, o prédio da faculdade
pode estar pronto antes, desde que tenha as condições
necessárias. A comissão fará uma avaliação envolvendo
todos representantes de docente, discente e técnicos, e desenvolverá um relatório dizendo se as instalações estão
adequadas. Caso contrário, não iremos sair daqui. Isso
prometo na minha gestão. Neste relatório deverá ser listado o que tem, o que falta e os planos de reparos que
devem ser feito para que o prédio tenha condições ideais
para a transferência; e isso nos dá respaldo administrativo.
Anamnese - De acordo com o projeto inicial, o
novo hospital será referência para diversas áreas,
além de contar com serviços como banco de sangue,
farmácia e diversos laboratórios. Contudo, a área em
que o hospital se encontra tem sido bastante criticada
por ser afastada da cidade. Fato que poderia dificultar
o acesso da população a esses serviços. Existe algum
projeto de urbanização da região em torno do hospital? Qual a sua opinião sobre essas críticas?
Prof. Dr. Antônio Amorim - Essa área foi dada ao
conselho diretor e assumida. Não foi realizada consulta ao
diretor (Prof. Dr. Tabajara na época) para que ele aceitasse
o terreno; foi uma decisão política. Se vocês andarem pela
Universidade, encontrarão o Hospital Veterinário perto de
nós. Mas se forem até a área do novo hospital de seres
humanos, verão que se localiza próximo à fazenda experimental. Assim, é o hospital veterinário daqui que está
mais próximo aos humanos. Essa lógica foi decidida por
outros e não por nós, mas existe o ditado que diz: “cavalo
dado não se olha os dentes”. Isso nos foi dado e esse projeto é o que tinha. Hoje é afastado e tem poucas pessoas
morando lá, mas quando criou-se a UFMT aqui no Coxipó
também não tinha nada; quando criou-se o HUJM, que
era um hospital de turbeculosos - afastado da cidade - ,
também naquela área não tinha nada. Em ambos os casos,
houve uma invasão de pessoas e construção de bairros que
hoje são considerados centrais na cidade. O que é longe
hoje, no futuro vai ser perto. Então, em termos de planejamento isso é válido, podemos dizer que hoje aqui está
saturado. O plano é fazer desse um hospital de referência.
Brigamos hoje para que o HUJM fique na Universidade,
porque ele fica no centro e isso é importante, por exemplo, para maternidade, que não pode ir tão longe nos casos
de emergências.
Anamnese - Essa é outra dúvida, o HUJM antigo
continuará vinculado a Universidade?
Prof. Dr. Antônio Amorim - Sim, foi discutido isso
e fiz aprovar junto à pró-reitora no plano gestor da
Universidade. A EBSERH será encarregada a contratação necessária, mas é preciso que o HUJM continue, pois

é importante para o ensino. Por exemplo, estamos com
problemas sérios com o Santa Helena, que é a única maternidade que temos; e a UNIC já pegou o Hospital Geral.
Além disso, a área de Pronto-Atendimento e ProntoSocorro poderá ser ampliada.
Anamnese- Quais as principais vantagens que você
considera com o campus novo? Em termos de infra-estrutura, o que proporcionará de melhorias para a
população e para os discentes?
Prof. Dr. Antônio Amorim - Na graduação ele vai
dar um espaço maior. A perspectiva do hospital é fornecer serviços terciário e quaternário. A população local
atualmente precisa se deslocar para fazer uma cirurgia
cardíaca, transplante renal, de medula, etc. Hoje, o MatoGrosso não realiza nenhum tipo de transplante. Com o
novo hospital, poderemos atender essa demanda, e com
isso, crescerá o número de residências oferecidas nessas áreas. A atenção especial está focada em resolução
de atenção primária, porém o MEC exige que, para cada
vaga de medicina criada, existam 5 leitos. Mesmo que
você vá para atenção primária, o indicador continua sendo
intra-hospitalar. Atualmente, para alcançar essa exigência temos que fazer convênios com outros hospitais como
o Santa Helena. Porém, quando estamos em casa temos
mais facilidade na gestão, contudo, a nível de convênios,
é muito difícil a articulação com órgãos responsáveis,
como por exemplo a prefeitura, que exige com 20 dias
de antecedência a lista dos grupos de alunos, professores
responsáveis e as unidade que serão utilizadas. No internato é ainda mais complicado, pois funciona com sistema
de rodízio e mudanças recorrentes. Só temos essa facilidade com HUJM que é nosso e que podemos facilmente
organizar e distribuir os professores e alunos da melhor
maneira possível, sem que haja essa exigência.
Anamnese - Muito obrigado pela entrevista
Professor Amorim.
Prof. Dr. Antônio Amorim - Eu quem agradeço.

Seleção de novos integrantes para o Programa de Educação Tutorial- PET Medicina
Fiquem atentos e preparem o seu currículo Lattes!
Neste semestre (2015/1) haverá processo de seleção de estudantes bolsistas e voluntários para o PET-Medicina. Além do
Lattes atualizado, outros dos requisitos básicos incluem: estar cursando o 2º, 3º ou 4° semestre durante o período de inscrição, apresentar no mínimo coeficiente 8,0 de rendimento
escolar, não receber outras bolsas, entre outros. A seleção
incluirá uma avaliação escrita e entrevista.
Convite feito! Aguardem a divulgação do Edital oficial!

