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Anamnese
Alimentação e
Universidade: como
conciliá-las?:

A

falta de tempo somada a
quantidade limitada de
recursos financeiros pode desafiar
o estudante universitário a manter
uma alimentação saudável. Isso
acontece com você? Conheça
algumas dicas que podem
ajudá-lo! 		
		
pág 03 e 04

O

amor agora está completo! Que
tal conhecer a segunda fase do
amor e compreender um pouco mais
sobre suas alterações fisiológicas?
pág 07 e 08

Cuidados paliativos:

Como e onde estão os
Ex-PETianos?

O

A

s Cuidados Paliativos
(CP) são uma abordagem
para melhoria da qualidade de
vida de pacientes e familiares
que enfrentam uma doença
ameaçadora à vida. Entenda
mais sobre esse assunto!
		

Editorial

“Pra quem já se
apaixonou: uma
complexa rede de
reações II”

pág 05 e 06

médica Marta Carolina
Marques Sousa, formada na
turma XLVI da UFMT no ano de
2015 foi integrante do primeiro
grupo do PET Medicina UFMT.
Confira o que a mesmo nos contou
sobre sua trajetória e sobre o PET!
		 pág 08

Caros leitores do Jornal Anamnese,
Bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal Anamnese!
Inauguramos essa edição com a coluna “Utilidade Pública” esclarecemos o significado das siglas PIBIC e PIVIC .
Nesta edição, trouxemos uma matéria que vai ajudar a sanar um dos maiores problemas na vida do jovem
universitário: a alimentação. Com certeza você, calouro (ou veterano), poderão usufruir das dicas práticas, e
principalmente, baratas, para finalmente iniciar uma vida mais saudável.
Ainda, não deixe de checar a matéria esclarecedora que a Liga Acadêmica de Medicina Paliativa trouxe para nós,
tirando algumas dúvidas sobre essa área ainda obscura para tantos.
E que jogue a primeira pedra aquele que nunca se apaixonou, não é mesmo? Por isso, trouxemos a continuação
da matéria para entender mais desse sentimento tão poderoso no: “Pra quem já se apaixonou: uma complexa rede de
reações II”.
Neste exemplar inauguramos um novo quadro, o “Como e onde estão os Ex PETianos?”. Nele entrevistaremos os
egressos do grupo PET Medicina da UFMT, e para dar início, convidamos a médica Marta Carolina Marques Sousa,
residente em Ginecologia e Obstetrícia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para nos contar um pouco
mais sobre a sua jornada depois de terminada a faculdade.
Não deixem de checar a nossa recomendação de filme do mês. E se você tem alguma ideia ou gostaria de colaborar
com o nosso jornal, leitor, não hesite em entrar em contato: petmedicina.ufmt@gmail.com
Boa leitura a todos!

Anamnese

Março/2019 - 19º Edição

ApreciARte

O Jornal “Anamnese” é um projeto de extensão do
Programa de Educação Tutorial (PET-Medicina).
Publicação experimental dos estudantes da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso.

Gostaria de compartilhar a sua arte, e ao mesmo tempo,
contribuir para o Jornal Anamnese? Que tal divulgar seus
melhores desenhos, fotografias, tirinhas ou charges de caráter
informativo no novo cantinho do jornal: o apreciARte?!
Convidamos todos que tiverem interesse a entrar em contato
conosco por meio do e-mail petmedicina.ufmt@gmail.com
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Coluna de Utilidade Pública: PIBIC E PIVIC
O Que é?
O PIBIC é a sigla utilizada para se referir ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, já PIVIC
ou VIC é a referência ao Programa Institucional de
Voluntariado de Iniciação Científica.
Ambos os programas são subsidiados pelo CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), que é um órgão ligado ao Ministério da
Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações, do
Governo Federal. Outras agências de fomento estaduais
como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Mato Grosso (FAPEMAT) também disponibilizam bolsas.
O Programa de Iniciação Científica é voltado para
desenvolvimento do pensamento científico e criativo de
estudantes de graduação do ensino superior, contribuindo
para integração à cultura acadêmica e para redução do
tempo médio de permanência na pós graduação.
Os projetos têm prazo de duração de doze meses e
a bolsa de remuneração concedida no PIBIC consiste

atualmente em R$ 400,00, com pagamento realizado
diretamente pelo CNPq ou outra agência de fomento.
Na UFMT a Pró-reitoria de Pesquisa (PROPeq)
gerencia os projetos de pesquisa. Além disso, os
professores da UFMT com projetos de pesquisa vigentes
realizam o cadastro dos mesmos na plataforma da PROpeq.
Estes mesmos projetos e professores orientadores podem
ser conhecidos nos sites dos Programas de Pós-graduação
Institucionais, também em sites das Faculdades e na
Plataforma Lattes do CNPq.
Qual a diferença entre os programas?
A principal diferença entre os programas, é que
enquanto o PIBIC oferece uma bolsa aos participantes
durante a realização das pesquisas, o PIVIC trata-se de um
programa voluntariado, no qual não há remuneração aos
participantes. Contudo, em ambos os programas o aluno e
orientador terão os mesmos direitos e obrigações.
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Goji Berry
e seusPIBIC
efeitose PIVIC
Coluna de Utilidade
Pública:
Quais os principais requisitos exigidos pelos
programas?
Quanto à idade, não há restrições, bastando o aluno
estar regularmente matriculado em algum dos cursos
de graduação oferecidos pela Universidade. Outro
requisito a ser obedecido, é o aluno ser apresentado
por um pesquisador que atenda os demais requisitos do
programa, não podendo ter parentesco consanguíneo até o
3º grau. O acadêmico também não poderá possuir vínculo
empregatício, nem estar recebendo outra modalidade de
bolsa, pois é proibido seu acúmulo. Cada projeto poderá ter
até seis alunos inscritos, distribuídos entre coordenadores
e membros.
Quais os objetivos dos programas?
Os programas têm em sua base o objetivo principal
de despertar a vocação científica e incentivar novos
talentos entre estudantes da graduação em todas as áreas
do conhecimento. Nesse sentido, o PIBIC e o PIVIC
buscam também estimular uma maior articulação entre a
graduação e pós graduação, e ao mesmo tempo ampliar
o acesso e a integração do estudante à cultura científica.

ano no site da Universidade Federal de Mato Grosso. É
importante lembrar que o projeto de pesquisa não poderá
possuir pendências junto à PROPeq para participar da
seleção.
Para maiores informações acesse:
www.ufmt.br
www.cnpq.br
Referências:
- Link de acesso: http://cnpq.br/pibic
- Link de acesso: http://www1.ufmt.br/ufmt/un/
secao/13373/PROPEQ
- Edital de Chamada Interna para inscrição e seleção
de candidatos a bolsas de Iniciação Científica PIBIC –
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica,
com vigência no período de agosto de 2018 a julho de
2019.
- Edital de Chamada Interna para inscrição de
candidatos ao PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
VOLUNTARIADO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VIC,
com vigência no período de agosto de 2018 a julho de
2019.

Como participar?
O aluno deve encaminhar um plano de trabalho
vinculado ao projeto de pesquisa do orientador,
obedecendo os prazos de inscrição e demais estipulações Autora:
previstas no edital de chamada interna publicadas a cada Mariana Oshiro Marques; Acadêmico de Medicina - Turma 59

Alimentação e Universidade: como conciliá-las
Já parou para pensar quanta coisa mudou em
sua vida desde que entrou na universidade? Horários,
rotina, provas, trabalhos, prazos, solidão, nova cidade,
distância da família, e assim, novos hábitos. Diante desta
nova realidade, o ambiente universitário pode tornar-se
potencializador de estresse para você estudante, o que
propicia o surgimento de diferentes hábitos alimentares
que normalmente não contribuem para uma alimentação
tão saudável e idealmente equilibrada.
A tendência em consumir mais alimentos industrializados, seja por praticidade, falta de tempo ou habilidades culinárias; de “pular” refeições; de sentir ansiedade
e comer quantidades inadequadas; além do abandono
de costumes como comer “em casa”, soam familiares?
Se sim, seguem algumas estratégias para ajudar você a
adaptar a rotina de estudante a uma alimentação mais
saudável, possivelmente mais barata e menos monótona:

Dica 1: Não é necessário cortar alimentos se você
souber como utilizá-los melhor: Você sabia que cozinhar
em casa, com ingredientes conhecidos, consegue comer
mais produtos que gosta e que por vezes acha que tem
que “cortar” da alimentação? Com o preparo caseiro
de bolos, pães e afins, evita-se o consumo excessivo de
sódio, açúcar e gordura utilizados em grande quantidade
pela indústria alimentícia.
Dica 2: Tenha sempre ingredientes básicos em
casa. Assim, em momentos de desânimo ou falta de
opção, receitas fáceis podem ser preparadas. Exemplos:
ovos, leite, aveia, farinha, banana, pão, tapioca, cebola.
Dica 3: Comece com trocas pequenas e que não
afetam tanto suas preferências: Você não precisa deixar
de ingerir os produtos que está acostumado ou passar a
comer tudo integral do dia para à noite. Para adaptar seu
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Alimentação e Universidade: como conciliá-las
versão integral. Se gostar de açúcar mascavo, comece a
utilizá-lo como opção para o açúcar branco sempre que
puder.
Dica 4: Pequenas atitudes diárias: As mudanças
não precisam ser radicais, e sim adaptações que melhorarão a qualidade da refeição como um todo. Se não
costuma comer salada, comece com uma folha ou um
vegetal por dia e aos poucos vá aumentando. Se adoça o
café, experimente reduzir a adição de açúcar aos poucos.
Dica 5: Prefira orgânicos e integrais: Os alimentos orgânicos por vezes são mais caros, mas as folhas,
por exemplo, equivale em valor ao das convencionais.
Contudo, na impossibilidade de comprá-los, não deixe de
consumir frutas, verduras e legumes, mesmo que sejam
convencionais. Procure frequentar feiras e sacolões
onde estes alimentos são mais baratos e dê preferência a produtos integrais, mas com cuidado: é sempre
necessário analisar o rótulo.

Imagem ilustrativa: Calouros no restaurante universitário
da UFMT. Foto: João Conceição.
Dica 6: Tome muita água: A água ajuda na concentração mental e a tornar o metabolismo mais ativo.
A fome, por vezes, pode ser confundida com sede, e
normalmente toma-se menos água que o recomendado
durante o dia. Uma sugestão é contar o quanto foi consumido por meio de garrafinhas de água e estipular um
valor por dia. (Ex: 4 garrafinhas por dia = 2L)
Dica 7: Evite bebidas açucaradas: os refrigerantes e sucos de caixinha são ricos em açúcar. Se gostar
muito, tente diminuir a quantidade aos poucos. São
recomendados chás gelados (ingredientes naturais),
sucos naturais com frutas comuns, smoothies com frutas
congeladas, água com gás, água saborizada.
Dica 8: Evite “pular” refeições: Restringir em
demasia a ingesta calórica durante o dia pode fazer com
que se exagere à noite, momento em que, pela carga emocional (estresse) diária, a comida pode ser utilizada como

recompensa/consolo. O ato de comer pequenas porções
mais vezes durante o dia ajuda a controlar a quantidade e
a qualidade da comida nas próximas refeições.
tiva.
Além destas dicas é importante estar atento
aos rótulos dos produtos quando for ao supermercado, principalmente se você tem o hábito de adquirir
produtos denominados “saudáveis”, “fit” ou “ funcionais”. Isto porque muitos desses são, na verdade,
“falsos saudáveis”, pois a indústria retira ou reduz um
determinado ingrediente, o açúcar por exemplo, expõe
esta informação na parte frontal da embalagem como
“zero açúcar”, e acrescenta outro tipo de componente
para torná-lo mais palatável, como sódio. Verifique
também a quantidade de gordura trans, açúcar, sódio
e outros na tabela de informação nutricional. Quanto
a lista de ingredientes, a mesma é colocada em ordem
decrescente, ou seja, do ingrediente que está em maior
quantidade para o de menor quantidade. Assim, é possível verificar o que se está consumindo. Dê preferência
ao consumo de alimentos com ingredientes conhecidos
e evite aqueles que possuem muitos aditivos químicos
(geralmente são os ingredientes com nomes diferentes
que você não conhece).
Por fim, lembre-se que ser “saudável” engloba muito mais que uma boa alimentação. Segundo a
Organização Mundial da Saúde, saúde é o mais completo
bem-estar físico e mental. Portanto, atente-se também
para suas vontades e seus sentimentos, tenha em mente
que nenhum alimento é proibido, e que uma “vida
saudável” é baseada no “equilíbrio”. Quer saber mais?
Confira algumas receitas saudáveis no nosso site: www.
petmedicina.com.br. Esse texto foi uma contribuição
feita pelo PET Nutrição da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC).
Referências:

- ALVES, Hayda Josiane; BOOG, Maria Cristina
Faber. Comportamento alimentar em moradia estudantil: um
espaço para promoção da saúde. Rev. Saúde Pública, São Paulo
, v. 41, n. 2, p. 197-204, abr. 2007 . Disponível em <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102007000200005&lng=>
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília: Ministério da
Saúde, 2014.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. <http://
www.who.int/en> acessado em 08 de agosto de 2018.
- SCLIAR, Moacyr. História do Conceito de Saúde.
PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):29-41,
2007.
Autores:
Juliana Nicolodi Souza, Talissa Dezanetti, Paula Voigt Espinola e Caroline Martinelli - Programa de Educação Tutorial
(PET) Nutrição - Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC)
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Cuidados Paliativos
Consoante à Organização Mundial da Saúde (OMS),
ocorrem cerca de 34 milhões de mortes por consequência de doenças crônico-degenerativas incapacitantes e
incuráveis por ano. No Brasil, tais enfermidades causam
a morte de aproximadamente 650 mil pessoas anualmente, sendo que a maioria ocorre em hospitais, os quais
raramente possuem alguma diretriz sobre o cuidar de pacientes em estado terminal.
Conforme um estudo efetuado com 80 países em
2015, que classificou os piores lugares para se morrer, concretizado pela consultoria britânica Economist
Intelligence Unit, o Brasil ocupou o 42º lugar do ranking,
atrás de nações como Uganda e Equador. Tal reflexo é
uma consequência da mudança da pirâmide demográfica
a qual não foi acompanhada com adequações no sistema
de saúde. Dessa forma, o aumento da expectativa de
vida e do número de doenças degenerativas e crônicas,
juntamente ao caos da rede pública, fazem com que o
processo de morte seja extremamente degradante e doloroso no Brasil. Nesse contexto, os cuidados paliativos
surgem com o propósito de trazer alívio quando a medicina moderna, com seu caráter curativista, não vê mais
alternativas e negligencia o paciente.
Segundo a OMS, “Cuidados Paliativos (CP) são uma
abordagem para melhoria da qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam uma doença ameaçadora
da vida, através da prevenção e do alívio do sofrimento,
através da identificação precoce e impecável avaliação
e tratamento da dor e outros problemas, físicos, psicossociais e espirituais”. Ao contrário da medicina curativa,
os CP visam à atenção integral ao indivíduo, por meio da
prevenção e do controle de sintomas não apenas de pacientes terminais, mas de todos que enfrentam doenças
graves, progressivas e incuráveis.
Nesse sentido, o CP apresenta-se como uma forma
de assistência inovadora que ganha cada vez mais espaço. Entretanto, no Brasil, como em grande parte do
ocidente, a morte não é vista como parte do processo
natural da vida, mas sim como algo que deve ser evitado
a todo o custo. Logo, tanto a família quanto o profissional da saúde têm dificuldade de aceitar a finitude, o que
acaba causando certa aversão ao Cuidado Paliativo.
Ademais, o CP destaca-se de outras formas de cuidado por envolver o tratamento holístico do ser humano,
uma vez que classifica o processo de morte como algo
coletivo, tendo em vista que não afeta o paciente separadamente, mas também as pessoas com as quais ele
convive. Mediante isso, a intervenção é feita considerando-o como um ser complexo, pois tratar apenas a
parte fisiopatológica seria o mesmo que reduzir o paciente e seu sofrimento a um organismo vivo qualquer.
Com isso, o cuidado paliativo visa tratar o âmbito social,
físico, emocional e espiritual, além de rejeitar qualquer
processo invasivo e desnecessário para o prolongamento
artificial ou doloroso da vida.
Quando o paciente recebe prognóstico de morte,
ele enfrenta, primeiramente, a própria aceitação de sua
finitude, a qual está repleta de incertezas, arrependimentos e medo. Após isso, é frequente defrontar-se com o
abandono por parte dos familiares, pois estes também

não estão preparados para lidar com a própria finitude
e tendem a se afastar daqueles os quais fazem lembrar
constantemente que a morte existe, ou que a despedida
do ente querido está próxima. Dessa forma, há o desamparo afetivo, não necessariamente ocorrendo o físico.

Imagem ilustrativa: Liga Acadêmica de Medicina
Paliativa (LAMP)

Todavia, é a negligência por parte da equipe de
saúde que pode ser mais danosa e cruel, visto que estes
deveriam ser responsáveis por proporcionar uma morte
tranquila e indolor. Uma das causas desse descuido é
a falta de atualização dos profissionais de saúde, que
são treinados, majoritariamente, com o objetivo de prolongar a vida dos pacientes com métodos agressivos,
invasivos e artificiais. Tal fato ocorre porque eles não
são instruídos com a filosofia de que a cura nem sempre
existirá, e mesmo assim ainda é possível aliviar a dor,
proporcionar maior conforto e aceitar que não poderão
vencer a morte, pois são apenas humanos cuidando de
outros seres humanos.
Portanto, o CP desvela-se em um trabalho de equipe
que vai muito além do médico e enfermeiro. Ele envolve
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, terapeutas e até mesmo religiosos, sendo muito
importante a articulação do trabalho de todos esses
profissionais a fim de promover o melhor e o mais necessário para o paciente, além de sempre respeitar a sua
autonomia perante a vida.
A prática do CP pode ser incorporada em todas
as especialidades médicas e por isso é tão importante. Além disso, o estudo apenas da teoria não traz o
mesmo aprendizado ao estudante ou profissional, visto
que um dos maiores receios na prática médica é falar
sobre morte e sobre toda a carga emocional envolvida.
Até o momento, em Cuiabá, existem três profissionais médicos especialistas em Cuidados Paliativos,
e estes atuam no Hospital Santa Rosa e no Hospital
do Câncer. Além disso, existe um serviço com
equipe multidisciplinar em uma clínica particular.
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Pode-se perceber que regionalmente são poucos locais
que oferecem efetivamente os Cuidados Paliativos, apesar de
ser uma área reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.
Sendo assim, considerando que o currículo da maioria
das Escolas de Medicina do país não possui essa matéria
curricular, faz-se necessário mais divulgação, atualização
e conhecimentos na área. Neste sentido, a Liga Acadêmica
de Medicina Paliativa (LAMP) foi criada no ano de
2018 na Faculdade de Medicina – UFMT em Cuiabá, e
desde então realiza aulas teóricas que abrangem todas
as profissões ligadas ao Cuidado Paliativo, as atividades práticas são realizadas no Hospital Santa Rosa, bem
como também ocorrem momentos de discussões acerca
de temas pouco explorados no cotidiano acadêmico.
Em relato, a acadêmica de graduação em Medicina
– UFMT e presidente da LAMP, Aline Topanotti, explana, “A prática no Hospital Santa Rosa me trouxe uma
bagagem que nunca nenhuma aula teórica vai trazer, falar
sobre morte com alguém que sabe o quão próxima ela
está é uma experiência única que todos os estudantes deveriam ter, é muito mais cômodo fazer um diagnóstico
e receitar medicamentos. Eu diria que é uma das poucas
práticas médicas que você não sabe o que esperar antes
de entrar no quarto do paciente, mesmo tendo uma ideia
do quadro clínico e do que o médico precisa fazer”.
Durante o semestre letivo, sempre que há disponibilidade, a LAMP oferece processo seletivo

para que mais acadêmicos possam interagir e
conhecer mais sobre esta temática. Para o futuro espera-se que haja a oferta de disciplina curricular que
contemple este tema com toda abordagem necessária
para formar profissionais mais atualizados e capazes para
enfrentar junto com seus pacientes a finitude da vida.
Referências:

- GOMES, Ana Luiza Zaniboni, OTHERO,
Marília Benze. Cuidados Paliativos. Instituto de estudos avançados USP, São Paulo, v. 30, p.155-166, 2016.
- MENEZES, Rachel Aisengart. Tecnologia e “Morte
Natural”: o Morrer na Contemporaneidade. Saúde Coletiva, Rio
de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 129-147, 2003.
-SEYMOUR, Jane Elizabeth. Revisiting medicalisation and ‘natural’ death. Rev. Social Science
& Medicine, Sheffield, v. 49, p. 691-704, 1999
- ARANTES, A. C. Q. A morte é um dia que vale a
pena ser vivido. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2016.

Autores:
Acadêmicos de Medicina UFMT - Adriana Zelenski
(T61), Aline Topanotti (T60), Daniel Cortez (T60), Débora
Viana (T59), Evelyn Neves (T59), Raquel Milhomem
(T60).

“Pra quem já se apaixonou: uma complexa rede de reações II”
Um dos temas mais debatidos na história da humanidade, que instigaram e instigam curiosos de todas as partes
do mundo não poderia ser abordado de forma suficiente em
apenas um artigo, e por esse motivo que o Jornal Anamnese
tem o prazer de apresentar a segunda parte da matéria: “Pra
quem já se apaixonou: uma complexa rede de reações”.
De forma geral, no primeiro texto, foi explicado que o amor é um sentimento construído por fases
que amadurecem o sentimento propriamente dito.
Assim sendo, fora abordada a primeira fase, também conhecida como “paixão”. Esta é a primeira fase
do amor, constitui aquele período de “explosão” de
atividades hormonais e de neurotransmissores que desencadeiam todas as reações já abordadas na edição
anterior. Vale destacar que esta fase é limitada, o que
quer dizer que todas as sensações provocadas pela paixão - demência temporária, obsessão, compulsão, estresse,
motivação e prazer - possuem data de validade e terão fim.
Com o fim dessa primeira fase do amor, o indivíduo pode alcançar, ou não, a segunda fase do amor ,
também conhecida como a fase do “amor companheiro”,
baseado no seu comportamento mediante às alterações fi-

siológicas que o seu organismo está sujeito ao término da
paixão. A primeira alteração que acontece está relacionada
com a diminuição da enxurrada de hormônios e neurotransmissores, levando o indivíduo a ter um sentimento
menos “inflamado”. A dopamina, neurotransmissor relacionado com intensa motivação e prazer de “estar com
a pessoa amada”, volta às concentrações basais. Assim
como a serotonina, que no período da paixão diminui suas
concentrações, e, por isso, gera uma sensação de obsessão
e compulsão, e, portanto, encerra o sentimento de “querer
estar incessantemente com aquela pessoa”. Além destes, o
cortisol também apresenta alteração no seu perfil, quando
apaixonada, o nível de estresse está aumentado pelo alto
índice de cortisol circulante, gerando a típica ansiedade
da pessoa apaixonada. Ao fim da paixão esse neurotransmissor não só retorna às concentrações basais como
também fica extremamente reduzido na fase do “amor
companheiro”. Isso nos traz uma constatação de que relacionamentos longos e felizes impactam melhor a saúde
do que um relacionamento em fase inicial. Por fim, mais
um neurotransmissor que merece destaque: a ocitocina.
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Esta se relaciona diretamente com o sentimento
de “apego” e diferentemente dos demais, suas concentrações aumentam com o passar do tempo dentro
da relação, o que reforça a união e a proximidade do
casal com a progressão do relacionamento saudável.
Outra alteração fisiológica que pode ser notada na
passagem da primeira para a segunda fase do amor é o
fim da inibição do córtex pré-frontal. Essa região do cérebro é responsável por organizar a tomada de decisões e
impedem que decisões impetuosas sejam tomadas. Assim
como sob efeito do álcool, a pessoa apaixonada apresenta
inibição dessa região, o que explica tomada de decisões
um tanto quanto controversas, como por exemplo, tatuar
na nádega esquerda o nome da pessoa pela qual se está
apaixonada. Com o fim da paixão, que ocorre em média
após 12 a 24 meses do seu início, o córtex pré-frontal
deixa de ser inibido e a pessoa que anteriormente estava
sob efeito da paixão, passa a interpretar os sentimentos
e sensações vividas em relação ao outro de forma mais
“lúcida”, o que em muitos casos leva o indivíduo a se
perguntar coisas como: “O que eu tinha na cabeça ao
fazer isso?” e “como foi que eu me apaixonei por aquela
pessoa?”. Isso, é claro, quando o “encanto” termina e o
sentimento não é sustentado posteriormente, pois quando
se sustenta um sentimento afetivo, o amor pode ser amadurecido para a segunda fase de “amor companheiro”.
Ademais, outra alteração que ocorre, sendo fundamental para o futuro da relação de um casal, e determinante
para a sustentação desse “amor companheiro”, é o nível
de esforço despendido para realizar pequenos gestos diários como atitudes de agrado e valorização do parceiro.
Esses gestos ocorrem de forma natural mediante a paixão,
porém, na segunda fase, necessitam de um pouco mais
de esforço por parte dos integrantes do relacionamento.
Uma analogia que ajuda na compreensão desse conceito,
é imaginar uma situação na qual se desce uma rampa.
A gravidade “joga” a favor, é fácil descer a rampa, pois
no contexto pelo qual se está inserido existe um favorecimento natural para que isso ocorra, assim, não é um
grande feito a pessoa que está apaixonada fazer de tudo
para agradar a pessoa amada ou desejá-la de maneira
exclusiva. Na verdade, é tão fácil, que chega a ser algo automático visto que a pessoa passa a ficar submersa nessa
onda de alterações fisiológicas pró-paixão. Já na fase
pós-paixão, sem a enxurrada de sentimentos causados
pelos hormônios e neurotransmissores, o casal necessita fazer mais esforço para demonstrar afeto e carinho,
visto que nesse caso estão na subida da “rampa” e, dessa
forma, não possuem o auxílio natural para que essas atividades sejam desenvolvidas automaticamente, e, assim
sendo, cada atitude, por menor que seja, gera um gasto de
energia muito maior quando comparado à fase anterior.
E neste sentido, o Professor e Pesquisador Pedro
Calabrez Furtado - que atua no Laboratório de
Neurociências Clínicas (LiNC) da Escola Paulista de
Medicina da UNIFESP - justificou que a acomodação

é uma das principais situações que “minam” qualquer possibilidade de uma relação duradoura. Segundo
ele “acomodação é morte” e isso tem aplicabilidade
dentro de uma relação não estimulada e acomodada.
Segundo pesquisa da Estatísticas do Registro Civil, divulgada em 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), de 2004 a 2014 os divórcios aumentaram em cerca de 160% no Brasil, causando uma
grande reflexão sobre o tema: qual será o motivo para
tal aumento? Será que as pessoas estão casando de
forma precipitada na fase da paixão e se acomodando
no período em que deveriam desenvolver o amor companheiro? Será que os divórcios estão relacionados aos
“tempos líquidos onde nada é feito para durar”? como já
citou Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polonês.

Imagem ilustrativa. Fonte: https://br.freepik.com/
Vale destacar também que o sucesso para uma relação duradoura, mesmo após o fim da fase da paixão,
é constituído por duas situações básicas: consistência e
esforço. O esforço em demonstrar afeto e valorizar dia
após dia o seu companheiro deve ser realizado de forma
consistente. A consistência se baseia no fato de que esforços esporádicos não mantêm os laços fisiológicos
de afetividade do organismo, sendo assim, neurotransmissores que deveriam ser estimulados frequentemente,
como a “ocitocina”, não alcançam concentrações tão
favoráveis quando comparados a casais que agem e
estimulam cotidianamente a produção dos mesmos.
Portanto, fica evidente que o amor, como um
todo, transcende as repercussões instantâneas de alterações fisiológicas que são expressas em nossas
reações apaixonadas, tornando-se completo apenas
quando alcança a fase do “amor companheiro”, aquele
construído no dia-a-dia, devido aos esforços e consistência diária do casal que realmente busca uma
relação duradoura e, acima de tudo, saudável.
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Sabe-se também que desenvolver a segunda fase do
amor de forma completa não é tarefa fácil nos dias atuais, nos quais o ser humano moderno possui cada vez
mais dificuldades em lidar com situações que requerem
esforços maiores para alcançar resultados distantes, pois
o imediatismo impera em nossa sociedade.

A médica Marta Carolina Marques Sousa, 30 anos,
concluiu a graduação na Faculdade de Medicina de Mato
Grosso (UFMT) no ano de 2015 junto à turma XLVI.
Atualmente, está prestes a finalizar a Residência em
Ginecologia e Obstetrícia (GO) na Universidade Federal
do Triângulo Mineiro.

Referências:
-‘‘Amor: O Cérebro Pós-Paixão” link de acesso
em: https://www.youtube.com/watch?v=-fq_qR3b6t8
-Link
de
acesso:
http://www.
psicologiamsn.com/2014/09/o-amor-para- -psicologia-comportamental-reforco-positivo.html
- Questões Recentes na Análise Comportamental.
Skinner, Burrhus Frederic. 1991. Ed.: Papirus
- A. Bartels e s. Zeki (2000) the neural basis of romantic love. Neuroreport, vol. 11: pp. 3829-3824.

Anamnese: Por que você escolheu esta especialização, o que mais a encanta na mesma e como você decidiu
esta trajetória?
Marta: Escolhi a especialização porque sempre quis
ficar muito tempo com os paciente, pelo seguimento
aos possíveis tratamentos e principalmente, pela possibilidade de atuar no “antes”, ou seja, nos processos de
prevenção e cuidados iniciais.
Fiz a opção por GO na Unidade Curricular Três (UC3
ou
terceiro
semestre), quando a Dra. Giovana Fortunato
Autores:
Glenda Raíssa Mol Pacheco - Acadêmica de Medicina era minha professora e tutora e nos apresentou a Saúde
UFMT - Turma 56
da Mulher e todas as suas possibilidades de atuação. Já
William Lopes Dantas da Silva- Acadêmico de Medicina no Internato Médico, com a prática, especialmente, no
UFMT - Turma 56
Centro Obstétrico, tive certeza da escolha certa para mim.
O “encantar” na GO é a resolutividade da profissão, as possibilidades de intervenção com mudança de
prognóstico, principalmente em gestações de alto risco,
tratamentos oncológicos e em uroginecologia. Para mim,
a vivência dos momentos difíceis de forma digna, traz a
gratidão de ter “lutado” por uma nova vida.

Como e onde estão os
ex-PETianos?

Anamnese: Suas expectativas quanto a esta escolha
foram contempladas?
Marta: Sim. Na verdade, foram além das minhas
expectativas, pois firmaram a minha certeza na resolutividade profissional do ginecologista e obstetra. Além disso,
aprendi ainda mais sobre as possibilidades de atuação e
diversidade do cuidado, principalmente, por estar em um
serviço com subespecialidades como a Medicina Fetal e
a Oncoginecologia/Colposcopia.

Fonte: Arquivo pessoal Marta C. M.Sousa

Anamnese: Como é sua rotina?
Marta: Não há uma rotina certa, pois os rodízios
são mensais, tendo cada qual o seu dia a dia e variando
também conforme o ano no qual o residente se encontra.
Atualmente, estou no 3º (e último) ano. Realizo plantões
junto aos residentes do primeiro e segundo ano, orientando-os em casos que envolvem maior complexidade.
Também realizo os partos cesárea mais complicados
como os de prematuros extremos, emergências obstétricas
e cirurgias eletivas de maior complexidade (histerectomia principalmente). Tenho aula quatro vezes na semana
sobre Obstetrícia, Ginecologia Geral e Oncoginecologia,
com discussão de casos clínicos.
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Aos finais de semana, caso não esteja de plantão, realizo as visita nos leitos das pacientes que assisti durante
a semana. No momento, aguardo estágio de 30 dias no
setor de Fertilização da Universidade de São Paulo (USP
– Ribeirão Preto), programado para janeiro de 2019.
Esporadicamente faço plantões em Pronto Atendimento
Adulto e auxílio colegas em Centro Obstétrico de cidade
próxima (Patrocínio-MG). Nas horas vagas, faço pesquisa
em prontuários e escrevo sobre câncer de endométrio, sistema imune e síndrome metabólica para meu trabalho de
conclusão de curso (TCC).

plementar projetos, os quais somaram no meu currículo
lattes, pontuando no processo seletivo que fiz para entrar na residência, bem como na avaliação do concurso
público, o qual prestei assim que me formei. Também
me permitiu o entendimento e a possibilidade da escrita
de projetos em plataformas do Ministério da Educação
(MEC), auxiliando hoje na elaboração do meu TCC, na
escrita de resumos e artigos científicos.
Anamnese: Das atividades que você participou no
PET, quais você mais gostou e por quê?
Marta: A primeira que mais gostei foi a “Ação
Global” em 2011, porque pude treinar o que estava
aprendendo na UC3 (anamnese e aferir Pressão Arterial
(PA). Depois, a execução do COEMCO (Congresso de
Educação Médica do Centro Oeste), sendo este o primeiro
grande evento que auxiliei a organizar e que possibilitou
a discussão do ensino na região Centro-Oeste. Por último,
o Jornal Anamnese, principalmente pelo feedback proporcionado aos colegas.

Anamnese: Quais são as suas perspectivas dentro
dessa área e qual seu ponto de vista sobre o mercado de
trabalho?
Marta: A perspectiva da área é vasta, com múltiplas
possibilidades de atendimento, tais quais na adolescência,
menacme e senectude, em consultório, bloco cirúrgico e
pronto atendimento, além da possibilidade de assistencialismo em hospitais universitários. No entanto, em todas
as hipóteses, há uma dependência da localidade onde se
pretende atuar. Na minha cidade, por exemplo, há saAnamnese: Como participante do PET, do que você
turação de mercado, além da ausência de um hospital sente mais falta?
exclusivo para maternidade. Porém, há uma universidade
Marta: Sinto falta do grupo, pois gosto da interação.
federal, a qual possibilita formação acadêmica (mestrado, Sinto falta também de escutar o colegas, de entender e
doutorado e afins), cuja área desperta meu interesse.
partilhar ideias sobre a educação em medicina.
Anamnese: Por que você escolheu a Universidade
Federal do Triângulo Mineiro para fazer a residência?
Marta: Escolhi, primeiramente, por ser uma
instituição pública com maior complexidade no seu assistencialismo, possibilitando assim, maior vastidão de
casos somados a um vínculo educacional forte. Segundo,
por estar situada em minha cidade natal, portanto, mais
próximo à família. E, por último, pela Instituição dispor
de subespecialidades em ginecologia e obstetrícia, as
quais ampliaram meu conhecimento.
Anamnese: Quando você entrou no PET e por quanto
tempo ficou?
Marta: Fiz parte da primeira equipe do PET no ano
de 2011. Estava na UC3 e permaneci até o quarto ano,
em 2013.
Anamnese: Se pudesse descrever em uma palavra o
que foi o PET para você, qual palavra seria e por quê?
Marta: Possibilidade.
Na época, creio que como qualquer estudante de outro
estado, era difícil me manter na Instituição e ao mesmo
tempo agregar horas e conteúdo extracurricular a minha
formação. Por meio do PET, tive a oportunidade de não
só cumprir as horas de extensão exigidas pela Faculdade
de Medicina, como aprendi a executar, elaborar e im-

Anamnese: O PET te ajudou, em algum sentido, na
escolha da sua carreira ou na sua atuação como médico
(a)? Se sim, como?
Marta: Ajudou na interação de alguns projetos com
a comunidade e na compreensão de que eu seria uma médica “linha de frente”, ou seja, que estaria em contato
com o paciente e que este contato me formaria, me satisfaria e sobretudo, me permitiria a solidificação de um
sonho – ser médica.
Anamnese: O que você diria aos futuros candidatos
ao Programa de Educação Tutorial?
Marta: Diria aos candidatos do PET e a todos que
estão na Universidade que vivam o Universal, isto é,
desbravem todas e quaisquer possibilidades de atividades extracurriculares que puderem. Interajam com outros
grupos da faculdade, com outros cursos da saúde ou não.
Com certeza esta vivência possibilita entender-se enquanto ser em formação, do que gosta, o que te apraz,
qual o seu nicho. Valorize o seu currículo e edifique-se a
entender o quê é a Medicina enquanto Ciência: cuidado,
exercício profissional, carreira e instrumento político
de mudança social de um país heterogêneo e carente de
retorno (profissional) engajado no bem estar social e coletivo.
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Anamnese: Existe alguma ideia/projeto que você
gostaria de ver em andamento que o PET poderia fazer?
Marta: Como estou nesta área de vivência, acredito
que a Educação e Saúde Sexual devam ser projetos do
PET, por exemplo, em escolas de ensino primário, com
palestras sobre planejamento familiar e uso de métodos
contraceptivos. Além disso, pequenos folders sobre anticoncepção, amamentação “pega adequada”, perda de
peso, retorno à atividade sexual, cuidados iniciais com o
recém nascido e afins, poderiam ser elaborados e entregues para as puérperas (no HUJM) que não contam com
ambulatório de puerpério.

O que vem por aí?

O Encontro dos grupos do Programa de Educação
Tutorial do Centro-oeste (ECOPET) é um importante
evento regional que promove debates sobre o Ensino
Superior Público, sobre as diretrizes do Programa de
Educação Tutorial e prepara documentos para o Encontro
Nacional (ENAPET). O público alvo deste evento são integrantes dos grupos PET, bolsistas, voluntários, tutores,
egressos, entre outros convidados de várias instâncias
acadêmicas.
Neste ano o ECOPET será em Cuiabá e o PET
Autores:
Mariana Oshiro Marques - Acadêmica de Medicina Medicina também está a frente da organização deste
UFMT - Turma 59
evento. Para maiores informações:
Isadora Luiza Fernandes- Acadêmico de Medicina
www.ecopet2019.com.br
UFMT - Turma 61

Para quem gosta de assistir
Em um hospital em Brest, na França, um pneumologista estabelece uma ligação direta entre mortes suspeitas
e o consumo de Mediator, um medicamento que está no
mercado há 30 anos. Com ajuda da imprensa, e do apelo
popular, parte em busca da vitória pela verdade.
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