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Entretenimento
na Quarentena: as
vantagens dos Streaming

A

s plataformas streaming
cresceram e somada à
necessidade do isolamento social,
tornou uma boa alternativa para
quem busca entretenimento.
Não deixem de conferir! pág. 3

A COVID-19 na
população pediátrica e
suas peculiaridades

D
Editorial

esde o início de 2020,
a temática da vez é a
COVID-19. Neste sentido, foram
identificadas peculiaridades na
população pediátrica que reforçam
a diferença na apresentação
clínica da doença em crianças
e adultos, saiba mais. pág. 5

Pandemia, saúde dos
olhos e a luz azulvioleta emitida pelos
dispositivos eletrônicos

V

ocê sabe o que é a luz azulvioleta? Já ouviu falar nos
possíveis prejuízos desta a saúde?
Confira a matéria nesta edição!

pág. 3

Minha residência
médica, minha vida!

A

residência em pediatria é
uma das mais cogitadas
pelos alunos de medicina.
Nesta edição, o médico Rui
Carlos Silva Jr., formado
em 2017 pela Universidade
de Cuiabá, nos conta um
pouco da sua experiência
nessa área.
pág. 6

Caros leitores do Jornal Anamnese,
Bem-vindos à vigésima quarta edição do nosso Jornal!
Para abrir esta edição trouxemos dicas de entretenimento por meio de plataformas de Streaming, com as diversas
opções vigentes no Brasil, com opções de séries e filmes premiados nos últimos tempos. Depois destas dicas é só
preparar aquela pipoca e se jogar no sofá, mas não se esqueça, sempre com moderação!
Além disso, discutimos sobre o uso excessivo de telas durante a pandemia e como elas podem afetar a saúde dos
olhos. Entretanto, para quem precisa estar conectado, neste período conturbado que vive todo o mundo, trazemos
dicas importantes que podem amenizar os danos.
Ainda no contexto pandêmico, viemos alertar sobre a Síndrome inflamatória pediátrica associada à COVID-19,
a qual tem sido relatada por diversos pediatras ao redor do mundo e deve acender o alerta para os pais, haja vista
que as crianças podem ser severamente acometidas. Para saber mais detalhes não deixe de ler a matéria.
E para finalizar esta edição, a entrevista do quadro “Minha residência médica, minha vida!” é com o médico
Rui Carlos Silva Junior, formado em medicina em 2017 pela Universidade de Cuiabá e residente em Pediatria no
Hospital Universitário Júlio Müller. Confira o que ele nos conta de sua trajetória e as repercussões da COVID-19
na sua rotina.
Ah! Não deixe de checar na última página nossa recomendação de filme e novidades do PET Medicina. E, leitor,
se você tem alguma ideia e gostaria de colaborar com o nosso jornal, não hesite em entrar em contato conosco por
meio do e-mail “petmedicina.ufmt@gmail.com”.
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ApreciARte
Esta é uma das artes da coleção “Geometria
do Íntimo” do Eterno Ilustrar®, em que a
Isadora, como ilustradora e acadêmica de
medicina, expressa a mistura dos seus dois
universos sob as óticas da imponência da
natureza e do primor do corpo humano.
Isadora Luiza Fernandes, acadêmica de Medicina
da turma 61 da UFMT, @eternoilustrar
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 pelo e-mail petmedicina.ufmt@gmail.com
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Entretenimento na Quarentena: as vantagens dos Streaming
Streaming é uma ferramenta que permite a transmissão de
recursos audiovisuais de forma rápida por meio da internet,
que dispensa a necessidade de download (Figura 1). Em
outras palavras, é possível ouvir músicas ou assistir filmes e
séries de forma instantânea, sem “baixar” arquivos.
Em tempos normais, os serviços de streaming já se
mostravam extremamente promissores como forma de
entretenimento da população. Agora, com o avanço do
pandemia e a necessidade do isolamento social, essas
ferramentas se tornaram uma excelente forma de garantir a
diversão em casa, seja sozinho ou com a família.
Em geral, os usuários dessas plataformas necessitam
realizar assinatura de pacotes com preços variados e
comumente acessíveis. Esse tipo de ferramenta tem se
popularizado muito por causa da intensa melhoria no
desempenho dos computadores e da internet nos últimos
anos.
A Netflix é o mais famoso e conhecido serviço de
streaming do Brasil, sendo famosa pelas produções originais,
como La Casa de Papel, Stranger Things e 13 Reasons
Why. Além da Netflix, destacam-se as plataforma Amazon
Prime Video, TeleCine Play e Apple TV+. Com centenas
de sucessos dispostos em sua plataforma, a Amazon Prime

Video se destaca pelo valor acessível de sua assinatura. O
menor valor não é acompanhado de uma menor qualidade,
uma vez que é possível acompanhar lançamentos do cinema
com grande qualidade e filmes clássicos, como o Rei Leão
e a saga Star Wars.
No TeleCine Play, o usuário pode desfrutar de diversas
produções nacionais consagradas, como Bacurau, Minha
mãe é uma Peça e Tropa de Elite. Ainda nesse sentido,
a novíssima plataforma da Apple TV+ conta com um
catálogo ainda muito restrito, mas com grande potencial
de desenvolvimento. Dentre as produções já disponíveis no
catálogo, destacam-se as séries “See”, “Em defesa de Jacob”
e “The Morning Show”.
Por fim, cabe ressaltar que a conceituada Disney não ficou
pra trás e já está desenvolvendo sua própria plataforma de
streaming, a Disney+, que, além dos seus originais, contará
com produções Pixar, Marvel, e National Geographic. O
serviço tem previsão de chegar ao Brasil em 2021 e é uma
das grandes promessas do entretenimento mundial para o
futuro.
Vale ressaltar que para uma experiência saudável com
as plataformas de streaming, é importante ficar atento a
alguns possíveis danos que esse tipo de passatempo pode
desencadear na sua saúde. Para isso, a seguir, trouxemos a
matéria sobre os “prejuízos da luz azul-violeta para a saúde
dos olhos”. Aproveite!
Com essas dicas, fica mais fácil passar por esse período
de isolamento com muito mais cultura, diversão e saúde
mental. Está esperando o quê para apertar o play?
Referências
Silva. M.Z.; Dall’Orto F.C. Streaming e sua influência
sobre o Audiovisual e o Product Placement. Intercom.
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação. Curitiba-PR, 2017 [acesso em 27 de jun
2020]. Disponível em: https://portalintercom.org.br/anais/
nacional2017/resumos/R12-2757-1.pdf

Figura 1. Disponível em: https://zeissolharesdomundo.com.br/era-do-streaming/

Autor: Christopher Alecsander Herane Rohden, acadêmico
de Medicina da turma 60 da UFMT.

Pandemia, saúde dos olhos e a luz azul-violeta emitida pelos dispositivos eletrônicos
Nos dias atuais, devido ao distanciamento social e à
quarentena causada pela pandemia da COVID-19, é fato que
muitas pessoas estão passando bastante tempo em frente às
telas, seja do smartphone, da televisão, do computador e de
outros dispositivos. No entanto, este comportamento pode
ser prejudicial para a saúde da visão e dos olhos devido,
principalmente, à emissão da luz azul-violeta por estes
aparelhos.
Mas o que é a luz azul-violeta e por que ela é prejudicial?
A luz visível abrange a faixa de comprimento de onda entre
380 a 780 nanômetros (nm). Já a luz azul-violeta representa a
intersecção entre as faixas de luz azul e de luz violeta tendo o
comprimento de onda entre 415 a 455 nm (Figura 2). Esta luz
possui alta frequência e é considerada de alta energia quando
comparada às demais, sendo emitida por diversos dispositivos

Figura 2. Disponível em: http://deolhonosolhos.blogspot.com/2016/09/voce-sabeo-que-e-luz-azul-violeta.html
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Pandemia, saúde dos olhos e a luz azul-violeta emitida pelos dispositivos eletrônicos
eletrônicos como computadores, smartphones, tablets, pelas
lâmpadas fluorescentes e de Light-Emitting Diode/ Diodo
Emissor de Luz (LED).
Cada vez mais presente, a tecnologia do dia-a-dia, que
inclui os dispositivos eletrônicos é indispensável para o
processamento de dados e a conexão de pessoas. Seja para
o lazer ou atividades laborais, em especial neste período de
distanciamento social, está evidente a utilização excessiva
destas ferramentas.
Quando estamos diante de uma tela há uma tendência de
piscar menos. O número de piscadas ideais é de 15 vezes
por minuto, mas estima-se que esse valor seja bem menor
quando se mantém o foco do olhar em um dispositivo
eletrônico. Isso é maléfico já que o ato de piscar estimula
a secreção de lágrima para lubrificação de toda superfície
do olho, evitando irritações e o olho seco. Esta condição
tem como principais sintomas a secura, vermelhidão,
lacrimejamento e sensação de corpo estranho nos olhos.
Além disso, os olhos que ficam expostos a várias fontes de
luz azul-violeta, de forma constante e prolongada estão mais
predispostos a danos à visão de forma aguda ou crônica.
Um dos prejuízos causado pelo uso demasiado de
aparelhos eletrônicos é a Síndrome da Visão de Computador
(SVC) que é caracterizada por um conjunto de sintomas
agudos que inclui fadiga e irritação ocular, fotofobia, visão
embaçada ou dupla, hiperemia e dor de cabeça. Os fatores
envolvidos no aparecimento de SVC compreendem o alto
contraste de brilho da tela, a duração prolongada de uso, o
menor número de piscadas, a distância da tela em relação
aos olhos e problemas de visão anteriores como miopia e
astigmatismo.
É importante lembrar que a retina é a parte do olho
responsável pela captação dos raios luminosos e a
conversão destes em sinal elétrico que é enviado, pelo
nervo óptico, para o córtex visual do cérebro, possibilitando
a visualização de imagens. Estudos já comprovaram que
a exposição prolongada à luz azul-violeta produz reações
fotoquímicas e formação de espécies reativas de oxigênio
(EROs), estas podem danificar as estruturas celulares dos
fotorreceptores presentes da retina. A longo prazo, esse
efeito de fototoxicidade é cumulativo, e pode ocasionar uma
progressiva degeneração macular pela morte irreversível das
células fotossensíveis. A perda da visão na área central do
olho é um quadro patológico conhecido como Degeneração
Macular Relacionada à Idade (DMRI), que constitui uma
das causas de perda da visão em pessoas com mais de 50
anos. O risco de desenvolvimento de DMRI é maior em
indivíduos demasiadamente expostos à luz azul-violeta.
Mas precisamos estar conectados! O que fazer então…
Para minimizar os impactos da exposição prolongada
seguem algumas recomendações:
1. A tela do computador ou notebook deve estar ao nível
do olhar e com a distância de cerca de seu próprio braço
esticado. Para os smartphones e tablets deve-se evitar
utilizá-los próximos dos olhos (para isso pode-se aumentar
o tamanho de fonte do texto e ajustar o contraste da tela) ou
em ambientes escuros.
2. Desconectar-se dos dispositivos eletrônicos 2 a 3 horas
antes de ir dormir.
3. É ideal seguir a regra do 20/20/20, isto é, a cada 20
minutos fazer uma pausa de 20 segundos e olhar para um

ponto a 20 pés (cerca de 6 metros) de distância. Caso não
seja possível, uma pausa mais longa a cada duas horas
também é efetivo, procurando olhar para distâncias maiores
durante a pausa.
4. Atentar-se em piscar com mais frequência enquanto
utiliza o dispositivo eletrônico. Alguns fatores como ar
condicionado e vento forte no rosto podem contribuir para
o surgimento do olho seco e da SVC, portanto piscar com
frequência é essencial.
5. Há no mercado alguns tipos de lentes e de filtros que
atenuam ou bloqueiam a penetração da luz azul-violeta na
retina, porém eles tendem a distorcer a percepção das cores.
6. O uso de aplicativos no celular e computador que
regulam a luz e o brilho (ou “temperatura da tela”) do
aparelho também pode ser um aliado da saúde visual.
Atualmente existem vários aplicativos gratuitos disponíveis
como o F.lux para os computadores (PC, Mac e Linux), e
para os smartphones há o Twilight (Android) e o Night Shift
(já instalado no iOs).
E mais, a luz azul-violeta também pode interferir no
seu sono, veja como:
A exposição à luz azul-violeta no período noturno afeta
o ritmo circadiano humano, já que esta suprime a liberação
natural do hormônio melatonina, impactando na qualidade
de sono. Entende-se que isso ocorre quando a luz do aparelho
eletrônico é tão intensa que chega a imitar a luz solar,
bagunçando o ritmo de liberação hormonal responsável pelo
sono. Para amenizar esse problema, recomenda-se lâmpadas
de cor “quente” (cerca de 2700K) ou “branco quente” nos
ambientes de relaxamento da casa (salas e quartos), pois
estas emitem menos luz azul-violeta, o que produz um
efeito menos supressor nas produções de hormônio do sono
(Figura 3).
É notório também o prejuízo do uso exagerado das telas
para as crianças, assunto esse que já foi abordado na 15º
edição do Jornal Anamnese de Março/2017, confira no
nosso site (petmedicina.com)!

Figura 3. Disponível em: https://blog.lojasincor.com.br/temperatura-de-cor-delampada/
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A COVID-19 na população pediátrica e
suas peculiaridades
A COVID-19 foi identificada pela primeira vez no dia 1 de
dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Desde então, o vírus
SARS-CoV-2 tem se espalhado por todo o mundo, tendo a
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarado o surto como
uma pandemia no dia 1 de Março de 2020. A doença de rápida
disseminação obrigou a comunidade médica e científica a entrar
numa corrida em busca de um melhor entendimento a respeito de
seus meios de transmissão, características virais, apresentações
clínicas e, principalmente, tratamentos e prevenções. Nesse
cenário, foram identificadas peculiaridades da doença na
população pediátrica em todo o mundo, diferenciando em
diversos aspectos a apresentação clínica de adultos e crianças.
Uma das mais representativas séries de casos pediátricos
relatada na literatura, contando com 2.143 crianças, demonstrou
que a COVID-19 se manifesta de forma expressivamente mais
branda em comparação com a população adulta, ficando os casos
graves e críticos em torno de 2,5% e 0,6%, respectivamente.
Uma das hipóteses que corrobora com essa menor gravidade
está relacionada à expressão da enzima conversora de
angiotensina 2 (ACE2) nas células epiteliais alveolares do
tipo I e II. Verificou-se que a ACE2 é o receptor do vírus
SARS-CoV-2, necessário para a entrada na célula hospedeira
e subsequente replicação viral. Nesse caso, uma expressão
limitada da ACE2 na infância, um período em que os pulmões
ainda estão em desenvolvimento, poderia proteger as crianças
da forma grave da doença.
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Em um estudo realizado no Hospital Infantil de Wuhan,
os sinais e sintomas mais comuns encontrados na população
pediátrica foram tosse, eritema faríngeo e febre. Com menos
frequência, foram encontrados diarreia, fadiga, rinorreia e
congestão nasal. O achado radiológico mais comum foi a
opacidade bilateral em vidro fosco, observado em um terço
dos casos. Um achado que se assemelha a população adulta
foi o de anormalidades encontradas na tomografia de tórax
de crianças assintomáticas, reforçando o conceito de que as
características de imagem associadas ao quadro clínico e
laboratorial podem facilitar o diagnóstico precoce da doença
(Figura 4).
Apesar do caráter predominantemente benigno nesta
população, alguns casos pediátricos têm demonstrado um
padrão ainda mais peculiar. A Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) publicou uma nota de alerta chamando
a atenção dos profissionais de saúde para uma nova
apresentação clínica da COVID-19: a síndrome inflamatória
multissistêmica em crianças e adolescentes.
As atenções foram voltadas para este assunto quando
a Sociedade de Pediatria do Reino Unido emitiu um
comunicado, no qual reportou a identificação de uma
síndrome inflamatória multissistêmica, com manifestações
clínicas e alterações dos exames complementares similares
às observadas em crianças e adolescentes com síndrome de
Kawasaki e suas variações (uma vasculite primária aguda e
febril, autolimitada com predição específica pelas artérias
coronárias, afetando, principalmente, lactentes e crianças
jovens previamente saudáveis).
Os oito pacientes estudados, com idades entre 4 e 17 anos,
apresentavam febre alta persistente (38-40°C), exantemas
de apresentações variadas, conjuntivite não purulenta,
edema de mãos e pés, dor abdominal, vômitos e diarreia.
Todos apresentaram doença grave e sistêmica, evoluíram
para choque (principalmente, cardiogênico) refratário à
reposição volêmica, necessitando de drogas vasoativas
para estabilização hemodinâmica. Além disso, em uma das
crianças, houve o aparecimento de vasculite coronariana,
manifestação semelhante àquela da doença de Kawasaki.
Após esse alerta, países como Espanha, Itália, França e
Estados Unidos da América (EUA) também identificaram
a ocorrência de quadros semelhantes. Nos EUA, até o dia
17 de maio, foram descritos mais de 100 casos de crianças e
adolescentes internadas com uma síndrome Kawasaki-like
ou Kawasaki-símile, sendo possível a detecção do RNA do
SARS-CoV-2 em 90% dos casos. Na Itália, houve aumento
de mais de 30 vezes na ocorrência do quadro descrito, em
comparação com números pré-pandemia da COVID-19.

Figura 4. Disponível em: https://exame.com/mundo/oms-diz-que-criancas-jamorreram-por-coronavirus/
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A COVID-19 na população pediátrica e
suas peculiaridades

O “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”
sugeriu o termo “síndrome inflamatória multissistêmica
associada à COVID-19” e que, para definição de caso,
necessita da confirmação de infecção pelo SARS-CoV-2,
soroconversão ou exposição à COVID-19 nas últimas quatro
semanas antes do início dos sintomas. Sinais de alerta para
reconhecimento são sugeridos, tais como febre persistente,
sinais e sintomas Kawasaki-like, marcadores laboratoriais
de atividade inflamatória positivos, disfunção única ou de
múltiplos órgãos, com exclusão de qualquer outra causa
inflamatória e positividade para presença de RNA viral ou
anticorpos relacionados à COVID-19.
A abordagem terapêutica precoce estabelece a coleta de
exames complementares, terapia de suporte, antibioticoterapia
empírica de acordo com os protocolos locais de sepse (após
coleta de hemoculturas), monitorização cardiorrespiratória
precoce, considerar a infusão de gamaglobulina intravenosa e
Ácido Acetilsalicílico nos casos que preencham critérios para
síndrome de Kawasaki e utilização dos protocolos locais de
manejo da COVID-19 suspeita ou confirmada.
Sabendo do caráter constante de atualizações a respeito
da COVID-19, especialmente na população pediátrica, é
necessário que se busque a todo momento novas informações,
relatos e estudos, objetivando incorporar na prática médica
tudo aquilo que de mais novo a medicina baseada em
evidências pode oferecer. Em um momento de tantas
incertezas, apegar-se às evidências científicas, aos princípios
éticos e à humanidade no cuidado com o paciente certamente
será o melhor caminho para o enfrentamento desta pandemia.
Referências
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Minha residência médica, minha vida!
O entrevistado do quadro “Minha residência médica,
minha vida!” desta edição é o Rui Carlos Silva Junior, 27
anos, formado no ano de 2017 no curso de Medicina da
Universidade de Cuiabá - UNIC. Atualmente, é residente
de Pediatria no Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM)
e nesta entrevista Rui nos contou um pouco sobre sua
trajetória e seu dia a dia como médico residente.
Anamnese: Como você descreveria a sua graduação?
R: Eu sou muito satisfeito com minha formação, minha
faculdade me preparou muito bem para o mercado de
trabalho, tenho apenas coisas boas para dizer em relação a
minha formação. Aproveitei o máximo que a faculdade me

proporcionou, e aquilo que não foi oportunizado, eu busquei
por fora. Além disso, me relacionei muito bem com meus
professores que foram verdadeiros mestres, e, me ajudaram
a escolher o melhor caminho.
Anamnese: Por que você escolheu essa especialidade?
Como soube que era a sua “paixão”?
R: Desde a época da faculdade eu já me interessava por
pediatria, gostava muito de sentar e estudar saúde da criança,
mas em nenhum momento eu me via sendo pediatra no
futuro ou exercendo a profissão. Durante o internato eu me
interessei muito por cirurgia geral, achei que era aquilo que
eu queria e após me formar comecei a residência em cirurgia
geral, todavia não me identifiquei e acabei desistindo após
um mês. Assim, decidi começar a trabalhar para ver o que
realmente queria, me mudei para o interior de Mato Grosso
para atender, e mesmo como clínico geral eu trabalhava nos
plantões de pediatria. Isso despertou mais aquela vontade
que eu tinha na faculdade de ser pediatra, foi assim que
decidi fazer a residência de pediatria.
Anamnese: Como é a sua rotina atualmente?
R: A minha rotina é muito intensa, no HUJM trabalhamos
muito, nossos horários são bens extensos e no geral temos
atividade das 07:00 às 19:00 h durante toda a semana e nos
finais de semana, às vezes, temos que ir para o hospital
também. Toda semana temos no mínimo 01 plantão, no qual
somos responsáveis por cobrir todas as áreas da pediatria
(sala de parto, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
neonatal, pronto atendimento e enfermaria).
Anamnese: Por que você escolheu o HUJM?
R: Eu escolhi o HUJM por saber que ali a pediatria é uma
residência de muita qualidade, formam-se profissionais
excelentes. E eu já conhecia, pois me formei aqui em Cuiabá.
Além disso, minha família reside em Sinop (próximo a
Cuiabá), e eu queria estar mais perto deles também.
Anamnese: Quais os principais pontos positivos e
negativos da sua especialidade?
R: Os pontos positivos são que nós nos relacionamos com
profissionais muito qualificados, aqui no HUJM é onde se
concentram os principais pediatras de Mato Grosso com
formações excelentes, então saímos daqui muito preparados.
Nossa enfermaria é muito rica, nós temos UTI neonatal. Além
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disso, fazemos estágio em outros hospitais do Estado, temos
ambulatórios de quase todas as especialidades de pediatria,
então saímos da residência com um vasto conhecimento. Os
pontos negativos se referem mais a organização da residência,
ou seja, cargas horárias exaustivas e plantões muito cansativos.
Anamnese: Como você se preparou para as provas de
residência médica?
R: Ao longo do internato eu fiz cursos preparatórios para
a prova de residência e, quando decidi fazer a residência em
pediatria no HUJM eu resolvi quase todas as provas aplicadas
anteriormente, assim, pude notar o que mais a instituição
cobrava e me preparei dessa forma.
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Para quem curte assistir!
Truth and Justice passa na Estônia de 1870. O jovem Andres,
juntamente com sua esposa Krõõt, chegam a uma fazenda
comprada com um empréstimo para estabelecer sua nova vida.
Desolada e negligenciada entre os pântanos, a propriedade
deve ser transformada em um lugar onde cuidarão da família.
Tudo o que eles precisam fazer é romper a resistência da terra
árida, conseguir a cooperação do vizinho e criar um herdeiro,
um filho para herdar o trabalho da vida de seu pai. O belo
sonho de prosperar e administrar a fazenda dá lugar a uma
obsessão, resultando em nada do que Andres queria e tudo
o que ele temia. Representante da Estônia no Oscar 2020 de
Filme Estrangeiro e um dos 10 semifinalistas.

Anamnese: É possível conciliar a residência médica com
plantões fora da sua instituição?
R: É possível sim, mas se torna uma rotina muito mais
cansativa, então dependendo do rodízio acaba sendo mais
corrido, mas quem precisa, e quer, consegue conciliar sim,
pois atualmente a o valor recebido pelo MEC é baixo para
você sobreviver e se manter-se em uma capital, então precisa
de uma remuneração por fora.
Anamnese: O que você deixaria como dica para os
estudantes de medicina em relação à faculdade?
R: Aproveitem ao máximo tudo que a faculdade proporciona,
aproveitem o conhecimento dos professores, escrevam artigos
científicos, participem de congressos, apresentem relato de
casos, façam estágios extra curriculares. Esse é o momento
de fazer tudo isso, pois depois que nos formamos não temos
mais esse tempo.

Vem aí Radiosimpósio II!

Anamnese: O que você deixaria como orientação para os
estudantes que estão prestes a escolher uma residência médica?
R: A residência tem que ser escolhida de acordo com seu
perfil profissional, tem alguns pontos que devem ser levados
em consideração, por exemplo, o que você pensa para sua
vida, o que você gosta de fazer, se você gosta de plantões,
como é seu relacionamento com o paciente, tudo isso você tem
que levar em conta na sua especialidade. Então, acho que o
ponto principal é você gostar daquilo que vai fazer, a medicina
exige muito de nós, muita dedicação, muita abdicação da
vida social, por isso temos que ser felizes com nossa escolha
também.
Entrevistadora: Gabrielle da Silva Pinto, acadêmica de
Medicina da turma 61 da UFMT.

Ação conjunta!
A cartilha “Combatendo a COVID19” foi um material informativo
elaborado pelo PET Medicina e outros
parceiros da Universidade Federal de
Mato Grosso.

Veja mais!
Curtiu esta edição do Jornal Anamnese e gostaria de ler mais?
Confira nossas edições antigas no site “petmedicina.com” ou pelo
nosso qrcode! Acompanhe, também, nossas páginas no Facebook
e no Instagram para ficar ligado nos próximos eventos! Gostaria
também de acessar o Podcast da FM-UFMT, acesse o qrcode.

Ficou curioso para saber o conteúdo
da cartilha? Aproveite e se informe.
É só clicar no link:
http://mtciencia.com.br/editora/sua_saude/covid_melhor_idade/
mobile/index.html
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