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Anamnese
Cobras peçonhentas: o
que é preciso saber em
caso de acidente?

D

ados da Organização
Mundial de Saúde
(OMS) apontam que todos os
anos 125 mil pessoas morrem
vítimas de picadas de serpentes
venenosas.
		

Narcisos e o preenchimento cutâneo:

Q

uem nunca se imaginou livre
dos sinais de envelhecimento,
como rugas e sulcos? Descubra
mais sobre a técnica feita para
corrigir imperfeições. pág 04

pág 03 e 04

Como é feito um
transplante de medula óssea?

A

tualmente, 850 brasileiros
aguardam encontrar um
doador compatível. Conheça
detalhes sobre transplante de
medula óssea, procedimento que
pode ser a última chance de vida
para muitos pacientes. pág 05 e 06

Editorial

Minha residência
médica, minha vida

V

ocê já pensou em ser cirurgião?
Entrevistamos o Dr. Matheus
Guedes Novaes, residente em
Cirurgia Geral no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Confira
o que ele tem a dizer sobre sua
carreira!
pág 06 e 07

Caros leitores do Jornal Anamnese,
Bem-vindos a mais uma edição! Desta vez, inauguramos uma nova coluna: “Utilidade Pública’’, cuja
finalidade é divulgar informações sobre as diversas instituições que atuam dentro da nossa Universidade,
as quais podem facilitar a vida de muitos estudantes.
Se houver, nos perdoem! Mas torcemos para que nenhum dos leitores sofra com odinofobia (pavor
de serpentes), pois temos uma matéria interessantíssima sobre acidente com animais peçonhentos.
E para os vaidosos, trouxemos algumas informações sobre preenchimento facial, seus riscos e
benefícios. Confiram as novidades na matéria ‘’Narcisos e o preenchimento cutâneo’’.
Além disso, sabendo que o rumo a se seguir depois da universidade intriga desde calourinhos aos
internos, confira mais uma entrevista do quadro ‘’Minha Residência Médica, Minha Vida’’ com o médico
Matheus Guedes Novaes, residente em Cirurgia Geral no HC-FMUSP.
Por fim, apresentamos uma matéria esclarecedora sobre o transplante de medula óssea - não, não é
aquela medula que fica no meio da coluna cervical (esta é a medula espinal), mas aquela que fica dentro
dos ossos. Confira mais detalhes e seja um doador.
Não deixe de checar as novidades do semestre na última página, além das recomendações de filme e
livro (neste caso, recomendamos uma graphic novel) 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”.
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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
de nosso jornal: o apreciARte?! Convidamos todos
que tiverem interesse a entrar em contato conosco
por meio do e-mail: “petmedicina.ufmt@gmail.com”

Você conhece a PRAE?
PRAE é a sigla da Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil da UFMT. Essa Pró-Reitoria é responsável pelas
políticas institucionais no âmbito da assistência estudantil
e ações afirmativas, a fim de garantir o atendimento às
demandas e necessidades socioassistenciais e, assim,
propiciar efetiva permanência dos estudantes da UFMT e
o êxito em sua formação.
Os auxílios disponíveis para os alunos são auxílio
permanência, auxílio alimentação e auxílio moradia ou
casa do estudante. A concessão a cada auxílio varia de
acordo com a condição de vulnerabilidade socioeconômica
e sede de moradia do estudante, realizada mediante análise
de uma série de documentos exigidos para tal.
Além disso, a UFMT oferece o Programa de
Acolhimento Imediato (PAI), o qual busca ajudar o acesso
e à permanência dos calouros de graduação, nos primeiros
dias letivos do semestre. Esse programa é direcionado
para alunos na condição de baixa renda, regularmente

matriculados e oriundos de outros municípios ou outros
estados da Federação.
Ainda nesse contexto, a PRAE oferece a Bolsa de
Apoio à Inclusão (BAI), a qual é destinada a subvenção
financeira a graduandos, com o objetivo de incluir
ingressantes deficientes, indígenas, quilombolas e
estudantes que ingressaram por meio de ações afirmativas.
Por fim, a PRAE também oferece apoio financeiro a
estudantes que tenham trabalhos acadêmicos aceitos em
eventos científicos, culturais ou artísticos que acontecerão
em outra cidade ou estado. Para participar da seleção, é
preciso estar atento às datas definidas de acordo com o
calendário acadêmico do seu campus.
Para maiores informações consulte o
site da UFMT pelos links:
http://www1.ufmt.br/ufmt/un/prae
https://www.facebook.com/
AtendimentoPRAE/
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Cobras peçonhentas: Goji
o queBerry
é preciso
saber
em caso de acidente?
e seus
efeitos
Em primeiro lugar, você sabe a diferença entre um
animal venenoso e um peçonhento? Segundo a Fiocruz,
venenosos são aqueles que secretam substâncias tóxicas
na ausência de um aparelho inoculador, provocando
envenenamento passivo através do contato (taturana),
por compressão (sapo) ou por ingestão (peixe baiacu). Já
os animais peçonhentos, além de possuírem veneno, são
capazes de inoculá-lo por meio de estruturas especializadas
como dentes, ferrões e espinhos. Os animais peçonhentos
mais conhecidos são as cobras, os escorpiões e as aranhas.
Falando especificamente das cobras, há cerca de 300
espécies diferentes no Brasil, das quais 50 são peçonhentas.
Reconhecer os ofídios capazes de envenenamento
contribui com a conduta médica, possibilitando a
dispensa imediata dos pacientes picados por serpentes
não peçonhentas e ajudando na administração precisa do
antídoto a ser utilizado.
E como saber se uma cobra é venenosa ou não?
Para tanto, duas características podem facilitar a
identificação: a presença da fosseta loreal e o tipo de
cauda. A fosseta loreal é um orifício presente em ambos
lados da cabeça entre a narina e o olho e funciona como
órgão termorreceptor, permitindo que a cobra perceba
a diferença de temperatura no ambiente e a presença de
outros animais (Figuras 1 e 2). Este órgão é encontrado
em três gêneros de cobras: Bothrops, Crotalus e Lachesis,
tendo como principais representantes, respectivamente, a
jararaca, a surucucu e a cascavel, todas habitantes nativas
do território brasileiro. Ademais, outro detalhe que ajuda
na identificação dessas serpentes venenosas é o tipo de
cauda, que pode ser lisa, em chocalho ou com escamas
eriçadas (Figura 3).

Figuras 1 e 2: “Serpente de quatro ventas” e seus dentes inoculadores. Fonte: BRASIL, 2001

Figura 3: Identificando os gêneros pela cauda.
Fonte: BRASIL, 2001.

A relevância dessas informações é evidenciada
pelo número alarmante de acidentes no estado de Mato
Grosso, em 2017, 1.229 pessoas foram picadas, segundo

levantamento do Ministério da Saúde. Além disso, de
2000 a 2017, ocorreram 473.550 acidentes por animais
peçonhentos em todo território nacional e destes, 1.893
pessoas foram a óbito. Quanto ao perfil desses incidentes
no Brasil, a espécie que mais ocasiona acidentes é a
jararaca, responsável por cerca de 90% dos ataques, com
óbito em apenas 0,5% dos casos. Já a cascavel, com um
índice de acidentes bem menor (cerca de 8% dos casos),
chega a uma taxa de mortalidade de até 2%.
No que concerne às particularidades dos venenos,
sabe-se que são substâncias de estrutura complexa
contendo água, enzimas, proteínas, carboidratos e outros
substratos inorgânicos em sua composição. Há três tipos
principais, os quais podem ser identificados pelas suas
complicações e mecanismos de ação, os quais incluem
citotoxicidade, neurotoxicidade e hematotoxicidade. O tipo
botrópico (veneno da jararaca) é o mais frequente no território
brasileiro e devido suas atividades inflamatórias, coagulantes
e, ao mesmo tempo, hemorrágicas, o paciente sangra em
abundância e o membro acometido fica edemaciado. Isto
ocorre, pois a ação do veneno ativa diversos fatores da
cascata de coagulação, consumindo-os e formando fibrinas,
isso evolui progressivamente para o esgotamento dos
meios de coagulação do sangue, promovendo hemorragias
intensas em outras áreas pela incoagulabilidade sanguínea.
No local da inoculação do veneno, podem desenvolver-se
abscessos e necrose tecidual, enquanto sistemicamente, há
risco de lesão renal aguda (por necrose tubular repentina),
a qual, se não revertida, culmina em choque e morte do
indivíduo.Tendo em vista os graves efeitos do veneno, é
fundamental ter acesso a um atendimento hospitalar o mais
rápido possível e evitar algumas atitudes que possam piorar
a situação.

USE O QR CODE!
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Cobras peçonhentas: o que é preciso
saber em caso de acidente?
É recomendado que a vítima não faça um torniquete ou
um garrote no membro acometido, não corte ou perfure o
local da picada, evite contato com folhas, pó de café, álcool
ou outros contaminantes. Apesar de comumente retratado
em cenas de filme e televisão, a ação de ‘’chupar o veneno’’
é altamente contraindicada devido ao aumento das chances
de infecção. O ideal é lavar o local da picada com água e
sabão, retirar acessórios que possam levar à piora do quadro
clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados,
manter o paciente deitado, hidratado e em repouso. Se
possível, cabe levar o animal ou uma foto para identificação,
pois isto ajudará a direcionar a administração do antídoto
específico para o veneno em questão.
Apesar de estarem comumente relacionados a catástrofes,
acidentes e situações de pânico, os animais peçonhentos são
de grande valia para a natureza e para o homem. O que
poucos sabem é que além de fundamentais para o equilíbrio
ambiental, alguns venenos ofídicos são substratos para
remédios cotidianos - o captopril, mundialmente usado no
combate à hipertensão, é feito a partir do veneno da jararaca.
Cabe lembrar, por fim, que a invasão crescente do homem
no habitat das cobras, sejam elas peçonhentas ou não, é o
motivo de tantos ataques, uma vez que elas agem de acordo
com o instinto de sobrevivência e defesa.
Referências:
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Acidentes por animais peçonhentos. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/
acidentes-por-animais-peconhentos>. Acesso em 01 jun. 2018.
CVE- Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre
Vranjac”.
Disponível
em:
<http://www.saud e. sp. gov. br / c ve - c e nt ro - d e - v i g i l anc i a - e pi d e m i ol o g i c a-prof.-alexandre-vranjac/>. Acesso em 01 jun. 2018.

Autoras:
Camila Bicudo; Acadêmica de Medicina UFMT-Turma 56
Isadora Fernandes Acadêmica de Medicina UFMT-Turma 61
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Narcisos e o preenchimento cutâneo
hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, ácido poliláctico,
polimetilmetacrilato (PMMA), gordura humana e até mesmo
derme de cadáver humano. A substância utilizada deve ser
escolhida por um médico capacitado em conjunto com o
paciente, considerando os diversos fatores envolvidos.
Exemplificando a importância da responsabilidade
nessa escolha, tem-se como exemplo o PMMA que vem se
mostrando danoso à saúde, e outrora já foi muito utilizado
para fins estéticos. As sociedades brasileiras de cirurgia
plástica e de dermatologia são enfáticas no que tange o
produto, só pode ser usado para correção de lipodistrofia
severa - o que não acontece na prática, deformando e
vitimizando diversos pacientes anteriormente hígidos.
Conquanto, a substância mais usada na
contemporaneidade é o ácido hialurônico. Dermatologistas
e cirurgiões plásticos consideram o fato da molécula ser
sintetizada naturalmente no organismo humano, sendo
assim biocompatível e não imunogênica. Após alguns
meses fornecendo volume à derme do indivíduo, o
biopolímero sintético é transformado em colágeno, sendo,
portanto, bastante seguro. O ácido hialurônico costuma
apresentar bons resultados clinicamente notáveis por um
período que varia de seis até dezoito meses, dependendo
de especificidades do produto, do paciente e associações a
outras técnicas.
Vale ressaltar a importância da realização de
preenchimentos apenas com profissionais capacitados,
médicos membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia
ou Cirurgia Plástica. Pois, mesmo raros, os riscos existem!
E incluem desde paralisia facial até necrose cutânea. Por
isso, o Conselho Federal de Medicina insiste em atribuir esse
procedimento ambulatorial restritamente ao médico, que
saberá realizar a técnica de maneira adequada e lidar com
possíveis intercorrências. Por fim, antes de se afogar em um
lago de ácidos e substâncias estéticas, avalie a necessidade
do procedimento, afinal a perfeição – infelizmente – ainda
não é vendida.

O culto à beleza é intrínseco ao homem. Narciso, na
mitologia grega, apaixonou-se por sua própria imagem, ao
vê-la refletida nas águas de um lago. De tal modo, cultuamos
a perfeição de rostos e corpos expostos nas redes sociais, nas
propagandas, nos meios de comunicação e nas ferramentas
de entretenimento. Por conseguinte, a dermatologia estética
vem sendo cada vez mais requisitada com intuito de corrigir
Figura 1: Paciente submetido à preenchimento facial de mandíbula
imperfeições e melhorar a autoestima dos pacientes.
Dentre inúmeros produtos e procedimentos oferecidos
Referências:
no mercado, destaca-se atualmente o famoso preenchimento Sociedade Brasileira de Dermatologia. O que é preenchimencutâneo facial – que atua amenizando rugas e sulcos e dando to cutâneo?. Disponível em: <http://www.sbd.org.br> Acesso
forma e volume à face. A prática minimamente invasiva, em 28 maio 2018.
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Preenchimento
que funciona como uma alternativa “menos onerosa” às cutâneo. Disponível em: <http://www2.cirurgiaplastica.org.
cirurgias faciais (lifting cirúrgico), apresenta resultados br//> Acesso em 28 maio 2018.
imediatos, porém temporários. As técnicas consistem na
Autor:
aplicação com agulha de substâncias como colágeno, ácido Bruno Silva Paula- Acadêmico de Medicina UFMT-Turma 56
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Como é feito um transplante de medula óssea?
Leucemias, linfomas, doenças do sistema imune,
anemias graves. O que estas e mais um conjunto de 80
doenças apresentam em comum? A possibilidade de
uma indicação de transplante de medula óssea como
tratamento. Segundo o Registro Nacional de Doadores
Voluntários de Medula Óssea (REDOME), nos últimos
dois anos foram realizados 868 transplantes de medula
óssea no Brasil. Parece pouco, mas o país avançou consideravelmente neste âmbito. Para se ter uma ideia, no
ano 2000, havia 12 mil pessoas cadastradas no banco
de dados. Dezoito anos depois, somos o terceiro maior
banco do mundo, contabilizando mais de 4,5 milhões de
cadastros. Apesar das estatísticas promissoras, encontrar
o doador certo não é tão fácil quanto parece, uma vez que
as chances de compatibilidade são de 1 em cada 100 mil
pessoas, por isso a necessidade de continuar ampliando
os registros.
Mas afinal, o que é a medula óssea? Popularmente
conhecida como ‘’tutano’’, é um tecido líquido-gelatinoso
que se encontra no interior dos ossos. A medula desempenha um papel fundamental no que tange à produção
das células sanguíneas, pois é lá que são fabricados os
leucócitos (glóbulos brancos), as hemácias (glóbulos vermelhos), e as plaquetas (Figura 1).
Cada uma destas células tem funcionalidade insubstituível e crucial para nossa sobrevivência. Os leucócitos
são os agentes mais importantes do sistema de defesa do
nosso organismo, protegendo-nos de diversas infecções.
Pelas hemácias, é realizada a troca gasosa e transporte do
oxigênio para o corpo. As plaquetas, por sua vez, compõem o sistema de coagulação do sangue. Desta forma,
se a medula óssea está comprometida, há grandes chances
de se desenvolver um quadro de pancitopenia (diminuição
das três células sanguíneas ao mesmo tempo), ficando o
indivíduo predisposto a infecções graves, morte de tecidos
por causa da falta de oxigênio, sangramentos excessivos e
por vezes, incontroláveis. Ou seja, é um quadro cujo risco
de morte é altíssimo se não revertido rapidamente.
Dessa forma, o transplante da medula óssea
consiste na substituição do conteúdo celular da medula
comprometida por células aptas a restaurarem as funções
medulares. As células doadas podem ser obtidas mediante
dois métodos: cirúrgico ou aférese. Na primeira opção, a
mais comum, o doador é hospitalizado e passa por uma
pequena cirurgia, sob anestesia geral, na qual são realizadas de quatro a oito punções com agulhas nos ossos da
bacia (Figura 2), para que seja aspirada parte do conteúdo celular da medula. Retira-se um volume de medula
de 15 mL por quilograma de peso do doador. O índice de
complicações graves deste procedimento é baixo, girando
em torno de 0,4%, sendo metade delas devido a reações
alérgicas à anestesia. A doação não causa qualquer com-

prometimento à saúde do doador, uma vez que a medula
renova-se, naturalmente, a cada 15 dias.
Já no caso de uma aférese, o doador faz uso de uma
medicação por cinco dias com o objetivo de aumentar o
número de células-tronco circulantes no seu sangue. Após
esse período, a pessoa faz a doação por meio de uma máquina de aférese, que colhe o sangue da veia do doador,
separa as células-tronco e devolve os elementos do sangue
que não são necessários para o paciente. Não há necessidade de internação nem de anestesia, sendo todos os
procedimentos feitos pela punção venosa periférica. Cabe
ressaltar que a decisão sobre o tipo de doação é exclusivamente dos médicos. Ademais, há uma terceira forma
de se obter as células precursoras da medula óssea, por
meio da coleta do sangue do cordão umbilical, logo após
o nascimento. Repare que a aspiração direta da medula
óssea não é mais a única maneira de se obter as células
hematopoéticas, no entanto, escolheu-se manter o termo
‘‘transplante de medula óssea’’ como nome genérico para
o procedimento.
Antes de receber as preciosas células sadias, o receptor deve submeter-se a um tratamento que destruirá
sua própria medula, em seguida, realiza-se o transplante.
Consiste em um procedimento rápido, como uma transfusão de sangue, que dura em média 2 horas. Essa nova
medula é rica em células chamadas progenitoras, que uma
vez na corrente sanguínea, circulam e vão alojar-se na
medula óssea, onde se desenvolvem. As células infundidas no paciente também podem ser da sua própria medula,
retiradas antes do tratamento e congeladas para uso posterior.
Nas primeiras duas a três semanas após o procedimento, a medula óssea do paciente transplantado fica

Figura 1: A medula óssea e suas células. Fonte:
Associação da Medula Óssea (AMEO). Acesso:
https://ameo.org.br/doador/doador-de-medula-ossea

em aplasia, ou seja, ainda não há produção de células em
quantidade suficiente para manter a homeostase sanguí-
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Minha residência médica, minha vida

.nea dentro da normalidade. Este é um momento crítico,
pois o paciente fica mais exposto a episódios infecciosos
e hemorragias. Por isso, permanece internado no hospital,
em regime de isolamento e em constante monitorização.
Diferente do que ocorre na maioria dos transplantes de órgãos sólidos, o grau de compatibilidade
imunológica entre doador e paciente é crucial para o

Figura 2: Punção de medula óssea. Fonte: A.D.A.M.
Education. Disponível em: <http://adameducation.com>.
Acesso em 18/05/2018.

Médico formado pela Universidade Federal de Mato
Grosso diz que preparação foi intensa, tendo feito aproximadamente 20 mil exercícios até chegar a Residência na
Universidade de São Paulo (USP).
“[...] deve-se ter em mente que a residência é um
período muito difícil, mas passageiro.”
Matheus Guedes Novaes, 25 anos, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, na turma XLVIII, é,
atualmente, R2 em Cirurgia Geral no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HC-FMUSP). Nesta entrevista concedida, o médico elucida algumas questões gerais a respeito de programas de residência médica e particularidades da especialidade Cirurgia Geral, relatando sua experiência pessoal e
rotina diária. Além disso, Matheus descreve como foi seu
processo preparatório até a aprovação e analisa a Cirurgia
Plástica, que é a subespecialidade de seu interesse e pela
qual se dedicará por mais três anos.

sucesso dos transplantes de medula óssea, e ele é determinado por um conjunto de genes localizados no
cromossoma 6. A combinação de genes do doador e do
paciente deve ser idêntica (100%) ou muito próxima do
ideal (90%), por isto é tão difícil encontrar um doador
compatível com receptor. Assim, as chances de haver
doadores compatíveis entre familiares são maiores, justamente pelas questões genéticas envolvidas. No entanto,
apenas 25% dos casos há um doador aparentado, e a solução é procurar um doador compatível entre os indivíduos
da população em geral, representada por voluntários, bancos públicos de sangue de cordão umbilical ou familiares
parcialmente compatíveis. Qualquer pessoa que tenha
entre 18 e 55 anos de idade e boa saúde pode cadastrarAnamnese: O que te motivou a escolher a resi-se como doador nos principais hemocentros da cidade
dência
médica em Cirurgia Geral?
e, dessa forma, auxiliar quem precisa vencer esta corrida
“A especialidade de Cirurgia Geral sempre me chacontra o tempo. Confira mais informações em: http://remou
atenção devido ao poder de resolução e a formação
dome.inca.gov.br/doador/como-se-tornar-um-doador/
completa do médico especialista. Meu caminho ainda não
Referências:
termina por aqui, no final deste ano vou prestar novamenSCASTRO, C. G.; GREGIANIN, L. J.; BRUNETTO, A. L.
te a prova de residência, dessa vez para Cirurgia PlástiTransplante de medula óssea e transplante de sangue de
ca. Fiz essa escolha antes mesmo de entrar na faculdade,
cordão umbilical em pediatria. Jornal de Pediatria - Vol. 77,
mas, no início, como a maioria dos acadêmicos, eu “roNo5, 2001.
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula
mantizava” muito a especialidade. Após acompanhar um
Óssea 2012. http://www.sbmto.org.br
Cirurgião Plástico por alguns anos durante a faculdade e
REDOME - Registro Nacional de Doadores Voluntários de
passar pelo estágio de cirurgia no internato, a escolha se
Medula Óssea . Página institucional. Disponível em: <http://
confirmou, dessa vez com informações mais sólidas soredome.inca.gov.br>. Acesso em 15 de maio de 2018.
bre a vida do Cirurgião. Eu gosto muito do ambiente do
Autora:
centro cirúrgico e da versatilidade das especialidades ciCamila Bicudo; Acadêmica de Medicina UFMT - Turma 56
rúrgicas”.
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Minha residência médica, minha vida
e basicamente eu “vivia” estudando. Eu li todas as
Anamnese: Suas expectativas em relação a
apostilas, fiz todos os exercícios propostos pelo curso,
essa escolha foram contempladas?
todas as provas dos últimos anos das principais insti“Sim, até o momento, mesmo já tendo bem definido tuições do país. Nos últimos meses, eu fazia em média
que seguirei para a Cirurgia Plástica, as minhas expec- 3 provas por semana. Calculei que durante esses dois
tativas com a residência de Cirurgia Geral têm sido anos de preparação fiz aproximadamente 20 mil quescontempladas. A Geral tem uma carga mais pesada em tões. Considero que tenha sido uma boa estratégia,
intervenções abdominais e trauma, como eu esperava, afinal prestei prova de residência somente na UFMT,
mas também passamos um mês em cada uma das ou- USP e Einstein e obtive resultado positivo em todos”.
tras especialidades cirúrgicas, como Urologia, Vascular,
Cirurgia Infantil, Cirurgia Plástica, Cirurgia de Cabeça
Anamnese: Qual foi a contribuição das atividae Pescoço, Cirurgia Oncológica e Cirurgia Torácica. des extracurriculares na prova da residência?
Além disso, durante dois meses estudamos Anatomia e
“Não fiz muitas atividades extracurriculares, apesar
Técnica Cirúrgica, com dissecação de cadáveres fres- de elas contarem pontos na entrevista, que vale apenas
cos (no nosso Serviço de Verificação de Óbito) e treino 10% da nota final (a maioria das provas tem estrutura
de cirurgia aberta e videolaparoscópica em suínos”. semelhante: 50% da nota são da primeira fase, 40% da
segunda fase e 10% da entrevista). Sempre tive isso em
Anamnese: Como é a sua rotina?
mente e, por sonhar com uma residência extremamente
“É muito variável, o que, aliás, é uma das caracterís- concorrida, preferi me dedicar a estudar e acertar mais
ticas que mais me atrai na especialidade. Faço plantões questões. Acredito que as atividades extracurriculares
de atendimento em Cirurgia Geral pelo Pronto Socorro, são enriquecedoras em vários aspectos, mas, na minha
plantões na sala do trauma (nos quais recebemos traumas visão, não faz sentido se dedicar a elas apenas com ingraves trazidos pelos Bombeiros, SAMU ou pelo heli- tenção de obter mais pontos na prova de residência”.
cóptero da PM) e plantões em enfermarias cirúrgicas. Há
também dias em que devo ir para o hospital muito cedo
Anamnese: O que você deixaria como reco(às vezes às 4 ou 5 da manhã!) para evoluir pacientes mendação aos estudantes de Medicina em relação à
antes de partir para o centro cirúrgico. Também atuo em escolha da residência médica?
cirurgias de emergência e cirurgias eletivas, além das
“O meu maior conselho para qualquer estudante de
atividades didáticas e reuniões para discussão de casos... Medicina sobre a escolha da especialidade médica é
Enfim, é uma residência bem pesada e não é incomum que ele pergunte, se informe e, se possível, viva o dia
perder noites e refeições em cirurgias e/ou atendimentos”. a dia do especialista, pois, caso seja “aquela” a escolha,
é o que ele fará pelo “resto da vida”. Eu, por exemplo,
Anamnese: Existe um lado negativo ou algo que gosto muito de estudar Clínica Médica, mas não me
lhe desagrade na especialidade que você escolheu?
sentiria plenamente feliz se tivesse que passar o “resto
“Existe o estigma do “cirurgião cosmético” por parte da vida” em ambulatórios, enfermarias e consultórios.
de outras especialidades por pura falta de conhecimento Outra dica muito importante: a fim de evitar frustrações
do amplo campo de atuação do Cirurgião Plástico, mas, e estar preparado para a realidade, deve-se ter em mente
sinceramente, isso não me incomoda de forma alguma. que a residência é um período muito difícil, mas passaOutra parte delicada da especialidade é que frequen- geiro. É uma fase muito cansativa, em que você se sente
temente o paciente cobra o cirurgião por resultados subvalorizado, indignado por trabalhar mais que todos
impossíveis de serem atingidos ou por variáveis que os outros colegas que se formaram com você e, ainda
fogem ao nosso controle, como a qualidade da cicatriza- assim, ganhar menos, mas, enfim, um dia ela acaba! Boa
ção. Isso pode se refletir em atritos e até mesmo processos sorte a todos os futuros residentes e bons estudos até lá!”
judiciais. São situações inerentes a esta especialidade, mas
que podem ser minimizadas com uma sólida relação médico-paciente e com explicação detalhada do tratamento
Autor:
proposto e dos resultados possíveis de serem alcançados”.
Lucas Guedes - Acadêmico de Medicina UFMT - Turma 61

Anamnese: Como foi seu processo de preparação

para as provas de residência?
“Foi uma preparação muito intensa. Fiz curso preparatório durante o quinto e sexto ano da faculdade
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Avisos
O que vem por aí?

Para quem gosta de ler:
O quadrinista suíço Frederik Peeters não
economiza sutileza e coragem ao contar sua autobiografia em forma de quadrinhos. Frederik
se apaixona pela adorável Cati, que um dia lhe
revela: ‘’Eu tenho HIV, Fred. Sou soropositiva.
E o meu filho também’’. Tocante e realista,
“Pílulas Azuis’’ convida o leitor a mergulhar em
reflexões sobre amor, medo, raiva, compaixão e
os efeitos da doença na vida sexual e emocional
de um casal.

Pra quem gosta de assistir:
Imagine um mundo onde as mulheres mandam e os homens obedecem! Algo distante
da nossa realidade? Não no filme francês “Eu
não sou um homem fácil”. A obra conta a história de um típico homem machista que, após
um acidente, se vê inserido em uma sociedade
onde as mulheres têm poder político, domínio
socioeconômico e liberdade sexual – tudo isso
em detrimento dos homens, que são subjugados.
Tentador? No mínimo interessante! E disponível
na NETFLIX.
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