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Carta aos leitores

Bem-vindos (as) a mais uma edição do Jornal Anamnese!
Aos novos alunos, sejam bem-vindos à Faculdade de
Medicina da UFMT e aos velhos alunos, um ótimo regresso!
Começamos mais um semestre e aproveitando o clima de
verão e calor intermináveis da nossa cidade (aos novatos
que vêm de outros cantinhos do Brasil, melhor irem se
acostumando!), aproveitamos para falar sobre a importância
dos cuidados com a pele. Nesta edição, descubra o por quê
se bronzear até adquirir aquela linda tonalidade café-comleite pode não ser uma ideia tão boa assim. Falando em café,
sabemos que vários de nossos leitores (como bons estudantes
de medicina) adoram essa bebidinha amarga que nos ajuda a
chegar até o fim da aula sem desmaiar de sono em cima do
caderno. Afinal, existe um limite de café que podemos beber?
Ele pode nos causar algum dano? Confira na página dois.
Para fechar, trouxemos um assunto curioso. Historicamente,
a Medicina se empenhou para desvelar vários mistérios e um
deles, sem sombra de dúvidas, é a dor em membro fantasma.
Isso mesmo que você está pensando, é possível sentir dor em
um membro amputado? Como? Veja mais sobre o assunto
nesta edição, que está recheada de informações e novidades!
A equipe editorial do PET Medicina deseja a todos uma boa
leitura!
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Os riscos
Goji Berry
e benefícios
e seus efeitos
do café
Outrora considerado vilão por muitos especialistas,
hoje as pesquisas apontam para maiores benefícios em
detrimento de riscos quando o assunto é beber café.
Para a felicidade dos brasileiros, que é o segundo
maior consumidor do mundo (perdemos apenas para
os Estados Unidos), ingerir de três a quatro xícaras de
café por dia contribui para redução de várias doenças
e pode prolongar a longevidade. Frequentemente os
efeitos desta bebida são associados ao seu componente
mais famoso, a cafeína, no entanto, o café torrado
é uma mistura complexa de mais de mil compostos
bioativos, os quais incluem substâncias antioxidantes,
anti-nflamatórias, antifibrolíticas e anticarcinogênicas.
Para se obter o líquido preto e amargo que conhecemos,
a planta é submetida a uma metamorfose química que
inclui o processo de torra e a preparação com água
fervente, durante o qual muitas substâncias são formadas
ou destruídas. Por sua vez, a cafeína possui propriedades
termoestáveis, que vão permitir sua preservação perante
a torrefação excessiva. São inúmeras as informações
sobre a relação do café com a saúde das pessoas. Uma
recente metanálise publicada no British Medical Journal
afirma que os consumidores moderados de café (de até
300 mg de cafeína por dia, o que representa cerca de
300 mL de café – 1mg/mL) apresentam diminuição
da mortalidade quando comparados com os não
consumidores, pois apresentam menor incidência
de doenças cardiovasculares, coronarianas e infarto
cerebral. Além disso, do ponto de vista metabólico, foi
demonstrada uma relação inversa entre o consumo de
café e o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2,
devido à grande quantidade de antioxidantes presentes
na bebida, como o ácido clorogênico e tocoferóis,
assim como minerais, entre eles o magnésio, os quais
têm sido apontados como importantes para melhorar
a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose.
Há estudos que reportam uma menor incidência de
câncer de cólon e de bexiga, bem como a redução
dos riscos de desenvolvimento de litíase biliar e
carcinoma hepatocelular entre os consumidores de café.
E os benefícios do consumo do café não param
por aí. Evidências mostram que a ingestão moderada é
positiva para o cérebro em suas atividades intelectuais
e estado do humor. A cafeína é um psicoativo que atua
bloqueando a adenosina, neurotransmissor do sono. Ao
ser ingerida em quantidade adequada, é capaz de reduzir
a sonolência, a apatia e a fadiga, consequentemente,
melhora a atividade intelectual normal. Ademais,
pesquisas indicam que o consumo pode ter o efeito
de reduzir em até 80% o desenvolvimento de doenças
neurodegenerativas, como o Mal de Parkinson.

Entretanto, como a consolidação da memória
ocorre durante a fase do sono caracterizada pelos
movimentos oculares rápidos (REM), o consumo de
café durante a noite para estimular a vigília, prática
bastante comum entre estudantes às vésperas de
exames, não é recomendado. Isto é, o fato de tomar
café até tarde da noite, com o intuito de ficar desperto
para estudar ou trabalhar, pode prejudicar a atenção, a
concentração e a memória no dia seguinte. O sono é uma
função que deve ser praticada de forma natural e sem
interferência. Por isso, o consumo exagerado de café à
noite muitas vezes é considerado um fator de estresse.
Assim como qualquer substância em excesso pode
fazer mal, a cafeína também tem suas contraindicações.
Para adultos em geral, o consumo ideal seria de três
a quatro xícaras, podendo chegar no máximo até 400
miligramas de cafeína por dia, o que corresponde a
sete xícaras pequenas. O café, no entanto, não é o
único item que possui cafeína. Energéticos, chocolate,
coca-cola, e alguns tipos de chá também contêm o
composto químico que funciona como estimulante
(Figura 1). Apesar da dose necessária para intoxicar um
ser humano adulto ser absurdamente alta - cerca de 7
gramas, que corresponde a 50 xícaras de café - a partir
de 500 mg (ou 500 mL de café) já se pode observar
diversos problemas, como ansiedade, insônia, cefaleia,
irritabilidade, palpitações, tremores, náuseas e diarreia.
Naturalmente, a sensibilidade a esses efeitos varia entre
indivíduos, dependendo da tolerância, grau de absorção
e metabolismo da cafeína, da idade, características
da personalidade e fatores psicológicos do momento.
Pessoas com alterações psiquiátricas (reações de
pânico, esquizofrenia e sintomas maníaco-depressivos)
são mais sensíveis aos efeitos indesejáveis da cafeína.

Figura 1: Quantidade de cafeína em outros ítens comparado com o café. (adaptado de Poole, 2007).
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Além disso, o café possui ação estimulante da
secreção ácida e da pepsina no estômago, o que leva à
contraindicação do seu consumo por portadores de úlcera
ou gastrite, em atividade. Outros agravantes da saúde
dizem respeito aos queridos acompanhantes do café, que
incluem a adição de açúcar e outros alimentos a base de
carboidratos e gorduras (como o pãozinho de queijo, bolos
e cremes). Estes sim, a longo prazo, irrefutavelmente
trazem malefícios para a saúde, como aumento do
colesterol, maior propensão ao diabetes e à obesidade.
Por fim, as evidências indicam que mulheres grávidas
e pessoas propensas a fraturas ósseas devem evitar a
ingestão de cafeína uma vez que, para esses dois grupos,
foram identificados mais malefícios que benefícios.
Os estudos mostraram que há maiores riscos para
nascimento abaixo do peso, aborto e partos prematuros.
Quanto ao sistema ósseo, indícios apontam que o café
contribui para perdas minerais e de densidade óssea.
Para finalizar, é preciso ressaltar que restam muitas
dúvidas a serem esclarecidas sobre este assunto e ainda há
epidemiologistas afirmando que a cafeína é um problema
para a saúde, muito embora não seja o que os estudos
recentes têm demonstrado. Centros de excelência em
pesquisas têm confirmado, pouco a pouco, que ao menos
o café não faz mal à saúde e pode fazer bem. Apesar disso,
o consumo deve ser moderado e incorporado a uma dieta
e rotina saudáveis, sem esquecer de exercícios físicos
regulares, ciclo saudável de sono e evitar o estresse no
dia-a-dia, ou seja, procurar manter hábitos equilibrados.

Referências:
Freedman, n.D. et al. Association of Coffee Drinking with
Total and Cause Specific Mortality. N Engl J Med, v.366,
p. 1891-1904, 2012.
Lima, D. R.; Encarnação, R. O. Café e a Saúde Humana.
EMBRAPA. ISSN 1678-1694 21ed. 2003.
Huxley, r. et al. Coffee, decaffeinated coffee, and tea consumption in relation to incident type 2 diabetes mellitus:
a systematic review with meta-analysis. In: Arch Intern
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Poole Robin, Kennedy Oliver J, Roderick Paul,Fallowfield
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multiple health outcomes. BMJ 2017; 359 :j5024
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Câncer de pele: a prevenção é a melhor
opção
Já é de praxe, no mês de outubro o país tornase mais cor-de-rosa por causa das campanhas de
prevenção do câncer de mama. Em novembro é a
vez dos rapazes, tudo fica azul alertando-os sobre
os riscos do câncer de próstata. Mas poucos sabem
que a cor do mês de dezembro é a laranja, e que ela
simboliza a luta contra a neoplasia mais frequente na
população brasileira: o câncer de pele. Com efeito,
durante o verão, a intensidade da radiação solar que
incide sobre a Terra aumenta consideravelmente. Isto,
somado às atividades ao ar livre, predispõe ao aumento
de diversos problemas de pele, como queimaduras,
envelhecimento precoce e o temido câncer de pele.
Ao tomar aquele “banho de sol” na praia ou na
beira da piscina, diferentes tipos de energia entram em
contato com o seu organismo. A irradiação solar que
chega até nós é composta por fótons, os quais formam
ondas de diferentes frequências: 56% são fótons de luz
infravermelha, 39% de luz visível e 5% de ultravioleta
(UV). Ainda, os raios UV são subdivididos em UVA e
UVB, que são conhecidos como os principais vilões, de
fato muito prejudiciais à pele, conforme será explicado
adiante. Porém, a quantidade de raios UV que alcança
o solo não é distribuída uniformemente pelo planeta, ou
seja, dependendo de onde você estiver, receberá mais
ou menos raios UV. Isto pois a latitude e a altitude
influenciam nessa distribuição, quanto mais próximo
da linha do Equador e maior sua altura em relação ao
nível do mar, maior é a incidência de UV que cairá
sobre você. Além disso, outros fatores também alteram
a radiação, como o horário do dia (maior incidência
entre 11 e 16h), estação do ano (sendo que o verão
apresenta maior intensidade), a integridade da camada
de ozônio e as condições atmosféricas, uma vez que
nuvens e poluição reduzem a chegada da radiação
(sombras podem reduzir a UV entre 50% e 95%).
Tudo isto aponta para um fato incontestável:
vivemos em um país exposto a altíssimos índices de
radiação UV, principalmente nos meses de verão. Com
efeito, segundo o Dr. Marcelo Corrêa, especialista
em meteorologia física, o índice ultravioleta (IUV)
chega a níveis ‘‘muito alto’’ e ‘‘extremo’’ nas cinco
regiões geográficas do Brasil. Conforme exposto
na Tabela 1, a OMS
preconiza alguns cuidados.

Autora:
Camila Bicudo Mendonça - Turma 56
Tabela 1 - Classificação do IUV e recomendações (adaptado de WHO, 2002).
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Apesar de representar a menor parcela da irradiação solar, os raios UV são os responsáveis pelos
principais danos à pele e à saúde humana. Sabe-se
que radiação UVB confere aquele bonito bronzeado,
porém, provoca queimaduras com rapidez. Já o UVA,
por penetrar mais profundamente na pele, acelera o
envelhecimento e pode causar reações solares, como
vermelhidão, coceiras e manchas marrons. E para piorar
a situação, as radiações UVA e UVB também causam
alterações invisíveis aos olhos: são capazes de penetrar
no núcleo das células e prejudicar seu DNA. A longo
prazo, este processo pode culminar no câncer de pele.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA),
cerca de 180 mil novos casos são registrados anualmente e existem dois tipos principais de câncer (CA) de
pele, que juntos representam 33% de todos os cânceres
diagnosticados no Brasil: o carcinoma não melanoma e
o melanoma. De longe mais comum, o carcinoma não
melanoma possui baixa letalidade e aparece nas regiões
mais expostas ao sol, como as orelhas, rosto, couro cabeludo e braços. Nesta condição, as células que compõem
a pele passam por um crescimento anormal e descontrolado e, de acordo com a camada afetada, define-se
o subtipo. Por exemplo, o carcinoma basocelular, mais
prevalente de todos, atinge as células basais presentes
na camada mais profunda da epiderme (Figura 2). Já o
carcinoma espinocelular manifesta-se nas células escamosas, camada mais superior da pele. Por sua vez, o tipo
mais agressivo e letal é o melanoma que, felizmente,
representa apenas 5% dos diagnósticos de CA de pele.
Sua origem é nos melanócitos, células produtoras de
melanina, o pigmento que confere pigmentação à pele.

Em geral, o melanoma surge nas áreas expostas ao
sol, contudo, as lesões podem surgir em locais de difícil
visualização pelo paciente. Ele aparece como uma pinta
que muda de cor, formato e tamanho ao longo do tempo,
sendo os critérios “ABCDE” úteis para identificação
do melanoma (Figura 3). A letra “A” correspondente
à assimetria, quando uma metade da lesão não é igual
a outra, “B”, presença de bordas mal definidas e irregulares, “C”, coloração escura ou tons variados que
algumas vezes pode ser branco, vermelho, bronzeado ou
azul, “D”, um diâmetro maior do que 5 mm (tamanho
da borracha de um lápis), e “E”, a evolução, ou seja,
pintas normais não cancerígenas não variam de tamanho ao longo do tempo. Um dos grandes problemas do
melanoma pode acontecer nos estágios mais avançados,
quando a lesão é mais profunda e espessa, a chance de
se espalhar para outros órgãos (metástase) é maior e os
efeitos terapêuticos são menores. No entanto, se a detecção for precoce, a chance de cura gira em torno de 90%.

Figura 3: Regra do ABCDE para identificação do
melanoma. Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia
Tendo em vista a alta incidência e possível letalidade
do CA de pele, cabe ressaltar que a melhor conduta é
a prevenção. Isto significa evitar a exposição ao sol e
Figura 2: As camadas da pele, células escamosas, proteger a pele dos efeitos da radiação UV, principalbasais e melanócitos. Fonte: National Cancer Institute. mente se tratando de pessoas de pele e olhos claros,
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incapaz de se bronzear ou com muitas pintas. Assim
sendo, entre as medidas de proteção recomendadas pela
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) estão:
usar chapéus, óculos escuros, evitar a exposição solar
e permanecer na sombra entre 10 e 16 h, observar regularmente a própria pele e procurar um especialista
mediante pintas ou manchas suspeitas. A respeito da
fotoproteção, recomenda-se o uso de protetor solar diariamente que contenha um fator de proteção solar (FPS)
30, no mínimo, e que se faça a reaplicação a cada duas
horas quando em atividades ao ar livre. Mais informações podem ser consultadas no site da SBD: sbd.org.br.

Realização: FNFU

Autora:
Camila Bicudo Mendonça - Turma 56
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Dor fantasma: o que os olhos não veem,
o cérebro sente
É possível sentir dor em uma perna ou um braço
que foi amputado? A resposta é sim. Parece loucura,
mas esse fenômeno é possível e tem um nome: dor
em membro fantasma. Cerca de 66 a 80% das pessoas que passam por uma amputação relatam pelo
menos um episódio de dor no membro que não está
mais em seu corpo, e 100% afirmam senti-lo imediatamente após a amputação. Como isso é possível?
Primeiro, é necessário entender como nós sentimos nosso corpo normalmente. Cada pedacinho do
corpo está conectado a uma parte específica do cérebro, que interpreta as sensações táteis, térmicas e
dolorosas (Figura 4). Por exemplo, quando você detecta um estímulo físico, digamos, alguém toca em
seu braço, um sinal elétrico é transmitido por um
feixe de neurônios do braço até os neurônios cerebrais
correspondentes àquela região. E somente após a interpretação deste sinal pelo cérebro que somos capazes de
sentir o toque (Figura 5). Então, ao perder um membro, nenhuma sensação é transmitida, uma vez que o
braço ou a perna não estão mais lá para serem tocados.

Figura 4: O córtex somatosensorial e suas áreas.
Fonte: PURVES, Dale et al. Neurociências. 4. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2010.
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Fonte:cienciasecognicao.
org/neuroemdebate

Figura 5: Esquema mostrando o caminho simplificado da dor. Dos sensores na pele aos nervos,
passando pela medula espinhal e chegando ao cérebro.

Acontece, no entanto, que os neurônios cerebrais
correspondentes à região perdida não permanecem silenciosos. As células nervosas e as conexões sinápticas
se perdem, mas passam a se relacionar com regiões
vizinhas. Os neurônios vizinhos entram num processo de
compensação da perda e reestabelecimento das conexões
ausentes, até que se reconstrua a rede neuronal danificada. Em seguida, acontecerá uma reorganização das
conexões entre os neurônios, fato conhecido como neuroplasticidade cerebral. Quando um membro é amputado, a
representação cortical deste é alterada e outras áreas adjacentes do corpo assumem aquela parte do córtex cerebral.
Na prática, isso significa que na nossa hipotética perda de
um braço, os neurônios da face (vizinhos aos do braço)
podem se expandir para ocupar o espaço anterior do braço.
Ou seja, quando a face é tocada, não só seria possível
a sensação no rosto, mas também no membro perdido.
Nesse sentido, a dor fantasma corresponderia à
sensação dolorosa referente ao membro (ou parte
dele) perdido, que pode se apresentar de diversas formas, como ardor, aperto, formigamento, compressão
ou até mesmo uma dor intensa e frequente. Essa dor
normalmente está presente na primeira semana após
amputação, mas pode surgir após meses ou até vários
anos, estando localizada principalmente na parte
distal do membro fantasma. E, alguns fatores estão intimamente relacionados a esta experiência estranha e
dolorosa: estado emocional alterado, toque ou pressão
sobre o coto, mudança de temperatura, reflexos autônomos, dor de outra origem e colocação de uma prótese.
Grande parte do que sabemos a respeito dos membros fantasmas advém de estudos do Dr. Vilayanur

Ramachandran. Este neurocientista indiano afirma que
informações sensoriais periféricas se tornam inteiramente ausentes quando um membro é amputado, fazendo
com que os neurônios do sistema nervoso central, que
até então recebiam informações daquela parte do corpo,
se tornem anormalmente hiperativos. Isso acaba justificando por que ocorre a dor do membro fantasma: a
ausência dessas informações sensoriais estimula excessivamente as vias nociceptivas (que carregam a
informação da dor), aumentando a sensação dolorosa.
Além dos aspectos fisiopatológicos envolvidos no
processo da dor, existem outros fatores contribuintes
para a piora do quadro. A dor fantasma pode surgir como
uma forma de construção de uma nova imagem corporal, ou seja, o indivíduo nega a amputação e revive
a experiência de ter o corpo intacto. Segundo estudos recentes, quase 90% dos pacientes com queixas de
dor no membro fantasma retrataram-se de forma íntegra no desenho de sua auto-imagem corporal.
Por sua vez, a imagem corporal é construída de
acordo com as percepções, suas experiências, ideias e
emoções sobre o corpo, podendo ser constantemente mudada. Sendo assim, o membro fantasma seria a reativação
de um padrão perceptivo dado pelas emoções. Depois da
amputação, um grande impacto psicológico se desprende
da necessidade de adaptação física e social, porém, no
conflito em aceitá-la, o indivíduo acaba por tentar manter
a integridade de seu corpo, mesmo inconscientemente.
E como aliviar uma dor no membro que não existe
mais? Um das mais recentes e eficazes tratamentos é a
“Terapia do Espelho”, na qual coloca-se o membro não
amputado diante do espelho e observa a imagem produzida no espelho mimetizando o membro não existente.
Assim “engana-se” o cérebro a acreditar que está fazendo
movimento e neste processo trabalha a neuroplasticidade
cerebral. Em concomitância, o apoio psicológico se faz
crucial, uma vez que independente do tipo da dor, essa sensação desagradável é inerente aos pensamentos e crenças
do paciente. Logo, a percepção e enfrentamento deste fenômeno necessita da reflexão e reprogramação psicológica.

Autores:
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Minha Residência Médica, Minha Vida

Letícia Possamai Leite Oliveira, 24 anos, concluiu a
graduação com a turma XLVIII na Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no ano de
2017.Participou do treinamento militar na Marinha Brasileira
na Ilha das Enxadas (Rio de Janeiro – RJ), no Hospital
Naval Marcílio Dias. Ingressará, em março, na residência
em Cirurgia Geral no Hospital Regional de São José-SC.

1. Por que você escolheu ingressar na carreira militar após se formar?
Eu já tinha grande admiração pela carreira, portanto fui
me informar sobre o assunto. Descobri que era possível
entrar na marinha sem ter uma especialidade, trabalhar
recebendo salário e em um período de carga horária
reduzido, o que me traria conforto e maior tempo para
dedicar à residência em si. Aí resolvi encarar e tranquei
a vaga de residência em Santa Catarina para dedicar um
tempo à carreira militar no Rio de Janeiro.
2. Como vem sendo sua rotina na instituição?
Em 2017 fiz o curso de formação de oficiais que
tem duração de 10 meses. Durante 3 semanas ficamos
aquartelados, podendo sair do quartel (Ilha das Enxadas,
Rio de Janeiro - RJ) somente aos finais de semana. Após
isso, passamos 4 meses recebendo treinamento militar
(teórico e físico) e durante esse tempo já era permitido sair
do quartel. Após esse período, fiz estágio profissional no
Hospital Naval Marcílio Dias, que é bem grande e equipado
- já na área na qual prestamos concurso. E em dezembro foi
a formatura. Depois disso, somos direcionados para o lugar
onde vamos efetivamente servir. Eu vim para Florianópolis
porque minha vaga de residência estava trancada aqui e
estou trabalhando no ambulatório naval, por enquanto.
Quando começar a residência, em março, minha carga
horária máxima é de 2 plantões de 24h por mês. O que vai
ser de mim depois da residência ainda é uma surpresa.
3. Existe um lado negativo ou que te desagrade na
carreira militar?

Artigo

Sim, como tudo na vida. Na marinha, mesmo tendo
um horário fixo a ser cumprido durante o dia a dia, se
precisarem de mim para alguma atividade extra, devo
estar disponível pronta e permanentemente. Além disso, a
rotina militar é como qualquer outra, tendo a hierarquia e a
obediência presentes. Se você não estiver disposto a encarar
esse tipo de pressão, pode ser um estresse bem grande. Mas
no geral, é possível se familiarizar e levar tranquilamente.
4. Como é o processo para ser aceito na instituição?
Primeiro de tudo, é necessário fazer um concurso, cuja
prova é bem semelhante a uma prova de residência médica.
Selecionam alguns candidatos e esses prosseguem a entrega
de documentos e teste físico. Os aprovados vão pro Rio
de Janeiro-RJ fazer o curso de formação de oficiais que já
descrevi. .
5. Como era sua vida nesse período?
No começo, foi difícil viver em uma cidade como o Rio
de Janeiro, sem conhecer ninguém e morando no quartel.
Nossa! Como reclamei! Mas acabei fazendo muitos amigos
e de uma forma muito intensa, porque quem sofre junto
desenvolve um laço ainda maior do que os que construímos
na faculdade. É incrível. Quando estive na Ilha das
Enxadas, foi um período mais sofrido, pois foi a adaptação
inicial à vida militar. Depois, ao passar para o hospital,
percebi como a prática é diferente dentro da área militar
da saúde. Não deixamos de ser militares, mas trabalhamos
na nossa área, o que torna as coisas mais fáceis. Foi um
período de aprendizado intenso. Fui com uma mala e uma
mochila para lá e morei no alojamento, que tinha triliches
e banheiros sem porta para tomar banho. No início foi um
choque, depois acho que aprendi que consigo viver com
bem menos do que tinha.
6. Como foi morar no Rio de Janeiro? Você tinha
tempo para sua vida pessoal?
Tinha bastante tempo, às vezes faltava só disposição.
Mas tirei o ano como ano de folga da medicina. Curti muito
a cidade e viajei bastante. Foi muito bom.
7. Deixe uma dica para os leitores que também
pretendem ingressar na carreira militar.
Tenha consciência do que você vai enfrentar. Não
vai ser fácil, mas logo você se habitua e começa a levar a
rotina com tranquilidade. É um crescimento pessoal sem
tamanho, pois ao terminar o curso militar você não é mais
apenas médico, é também o tenente e tem um monte de
subordinados - o que te traz ainda mais responsabilidades.
Um lado positivo é a tranquilidade de ter uma residência
trancada te esperando enquanto você forma na carreira
militar. Sem dúvidas, é uma benção receber um bom salário
e não ter que se matar de dar plantão em horas extras para
ter conforto. Além disso, as forças armadas te oferecem
uma carreira, oportunidades de cursos, aposentadoria. Tudo
isso somado, foi o que me fez escolher essa carreira.
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Momento do aluno

Dicas para quem gosta de ler e/ou assistir

Da auto-biografia dessa psiquiatra suíça, “A Roda da Vida”,
podemos tirar lições não só para nossa futura carreira na
medicina, mas também para nossa vida, Elisabeth KublerRoss foi uma médica à frente de seu tempo e responsável
por mudar a forma como o mundo enxergava a morte.
Neste relato emocionante, a autora conta sua trajetória de
vida e aprofunda sua verdade final: a morte não existe.

Esta animação longa-metragem de stop-motion arrancará
lágrimas até do seu amigo mais insensível. Através de uma
troca de correspondência inocente, a amizade improvável
entre a australiana Mary Daisy Dinkle, de 8 anos, e Max
Horowitz, o nova-iorquino de 44 anos, muda a vida de ambos
para sempre. O filme retrata assuntos valiosos com uma
incrível perspicácia: reflexões filosóficas sobre religião, vida
em sociedade, sexo, amor, confiança e, principalmente, a
importância
e
o
significado
da
amizade.

