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Caros leitores,
E lá vamos nós com mais uma edição! Nesta, os assuntos
são bastante sortidos e cobrem temas aparentemente contraditórios, tais quais a futurística nanomedicina e a importância
da espiritualidade na prática médica. De fato, o progresso
tecnológico permite feitos incríveis, como a terapêutica e cura
de malignidades. Com o avanço da nanomedicina, a relação
médico-paciente pode sofrer consequências dessa robotização,
e se tornar cada vez mais rasa. Contudo, quando falamos de
espitualidade, percebemos que a medicina é a primeira ciência a reconhecer as vantagens e efeitos positivos das crenças
diante do processo de recuperação. Além disso, trouxemos
uma matéria a respeito do uso de telas eletrônicas na infância, uma vez que há indícios de que esta prática pode trazer
malefícios. A Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu uma
série de advertências e recomendações para médicos, pais e
adolescentes, confira. Como futuros profissionais da saúde, é
pertinente que estejamos sempre bem informados. Para finalizar, o Anamnese tem novidades! Nesta e nas próximas edições,
acompanhem uma série de entrevistas na coluna ‘’Minha
Residência Médica, Minha Vida”, nas quais profissionais
médicos formados compartilharão conosco suas experiências
e impressões. Aproveite, quem sabe você encontra aqui respostas para suas indagações e auxílio para escolher um rumo
nesta outra etapa do seu aperfeiçoamento e carreira médica.
A equipe editorial do PET Medicina deseja a todos uma boa
leitura!
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Saúde
Goji Berry
e Espiritualidade
e seus efeitos
A espiritualidade é um campo onde se tem observado crescente interesse científico dentro da área
da saúde, sobretudo, a partir do final do século XX,
sendo isto refletido intensamente no ambiente acadêmico. Assim, surge o Grupo de Estudo de Saúde e
Espiritualidade da UFMT, que iniciou suas atividades
no início do segundo semestre letivo de 2016, cujo objetivo é voltar a atenção do estudante para a “quarta
dimensão” envolvida na saúde do ser humano, que é justamente sua espiritualidade, uma vez que esse assunto
é muito pouco trabalhado na formação acadêmica e se
faz de extrema importância para o cuidado do paciente.
Não raro, a espiritualidade é confundida com práticas religiosas e com a religião em si. Dessa forma,
estabelecer a distinção entre “religião”, “religiosidade”
e “espiritualidade” é de suma importância para maior
esclarecimento da dimensão espiritual do paciente.
Apesar do conceito “espiritualidade” ser muito dinâmico, é possível afirmar que o princípio da palavra
envolve tudo que fornece sentido à vida do indivíduo,
ou seja, um vasto conjunto de atividades que podem incluir a religião e suas práticas ou não. É válido ressaltar
que pessoas não religiosas também possuem uma forma
própria de expressar sua espiritualidade, uma vez que a
família, o convívio social e até o meio em que o indivíduo está inserido são parte do sentido que este dá à sua
vida, fazendo parte assim do seu “universo espiritual”.
A Organização Mundial da Saúde, órgão de extrema
relevância internacional, reviu o conceito de “saúde”
ao incluir as palavras “dinâmico” e “espiritual” em seu
texto, apresentando, a partir de 1990, a concepção de
que “saúde é um estado dinâmico de bem-estar físico,
mental, espiritual e social, não sendo necessariamente
a ausência de doença ou enfermidade”. O reflexo dessa
modificação pode ser visto nas diretrizes curriculares dos cursos de medicina brasileiros, que passaram a
trazer a ideia de que, dentre todos os domínios que o
estudante deve contemplar em sua formação, faz parte
a atenção ao indivíduo em sua forma integral. Além
disso, um questionário aplicado online com os estudantes de medicina da Universidade Federal do Mato
Grosso ressalta a necessidade, a importância e a vontade destes em abordar o lado espiritual dos pacientes.
No entanto, esses mesmos estudantes afirmam não se
sentirem preparados e nem confortáveis para realizar
a abordagem da espiritualidade com seus pacientes.
De acordo com a enquete online realizada pelo
Grupo de Estudo de Saúde e Espiritualidade, que contou com a participação de 106 estudantes da FM/UFMT
(Figura 1). A partir disso, 62,8% dos entrevistados
disseram que aspectos religiosos e espirituais eram no
mínimo muito pertinentes na vida do paciente. Porém,

para 68,3% dos participantes, a faculdade não prepara
o aluno neste campo. Dessa forma, 61% deles relataram
falta de conhecimento, assim como também assinalaram o medo de ofender o paciente (41,9%). Percebe-se,
então, a importância deste tema para os alunos da FM/
UFMT, uma vez que os discentes apontaram não apenas
a relevância da questão para o paciente, mas também
a vontade dos futuros profissionais de realizarem essa
abordagem, por exemplo, em uma anamnese, todavia,
não o realizam em função dessa falta de conhecimento.
Tal despreparo resulta do fato de que são poucas
as escolas médicas no Brasil que abordam de maneira
efetiva a espiritualidade. De acordo com estudos de
2012, cerca de apenas 40% das faculdades de medicina no país ensinam algo relacionado a esse tópico.
Mesmo assim, este conteúdo não é padronizado e poucas escolas instituem a oportunidade de os estudantes
colocarem em prática o que aprenderam na teoria.
Como a ausência desse conteúdo no meio acadêmico se faz presente na maioria das realidades, muitos
estudantes, sensibilizados pela importância do tema,
tentam aprimorar seus conhecimentos sobre espiritualidade por meio de ligas acadêmicas e grupos de
estudo. Esses estudantes apoiam-se em autores e literaturas relevantes dentro do assunto, utilizando até
mesmo material confeccionado por ligas já existentes,
a fim de que os integrantes estejam nivelados quanto
ao conhecimento para posterior execução de atividades
extracurriculares que fortaleçam seu aprendizado na
área. E, apesar do desconhecimento da maior parte dos
acadêmicos, é grande o leque de atividades de extensão que podem ser realizadas por um grupo de Saúde e
Espiritualidade, desde aliar a semiologia convencional a
questionamentos sutis que levam o curso da anamnese
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Saúde e Espiritualidade
ao campo espiritual, até apoio às pessoas em situações
desfavoráveis no âmbito da saúde e para além dela.
A discussão a despeito da espiritualidade no cuidado
com o paciente tem ganhado cada vez mais espaço nas
universidades. Contribuindo para tanto, os profissionais,
após estudo e preparo, têm valorizado essa prática no
tratamento e relação para com seus pacientes. O tema
se destaca à medida que artigos científicos são publicados em revistas de alto impacto nas mais diversas
áreas acadêmicas, dialogando sobre a importância entre
espiritualidade e maior humanização da relação médico-paciente. Segundo a Dra. Ana Cláudia Arantes, médica
geriatra especialista em cuidados paliativos, os médicos
são os profissionais mais interessados em estudar os efeitos da religiosidade e espiritualidade na saúde, devido
ao grande impacto deste setor na situação e evolução
do paciente. De fato, quando um médico demonstra interesse nas questões espirituais, seu paciente se sente
mais confortável em compartilhar suas experiências
de vida, sonhos e angústias. Dessa forma, não apenas a
relação de confiança entre eles aumenta, mas percebe-se que muitas queixas do paciente são consequências
de fatos não necessariamente relacionados à alguma
anormalidade fisiológica e, sim, às situações conflituosas em seu âmbito social e, principalmente, espiritual.
Percebe-se que a espiritualidade é um dos pilares da
integralidade do indivíduo. Portanto, é indispensável a
abordagem do tema no meio acadêmico, de forma sistemática e estruturada, para que os profissionais da saúde
em formação se preparem para tratar o indivíduo em sua
complexidade, deixando para traz o olhar compartimentalizado que dificulta e empobrece seu tratamento. As
faculdades têm regimentado o dever de oferecer aos seus
alunos esse preparo, suprindo assim a lacuna visível e
altamente prejudicial da falta de abordagem da espiritualidade no processo de saúde. Quando tal deficiência for
suprida, será dado mais um passo na evolução da formação de profissionais cada vez mais completos e humanos.

“Conheça todas as teorias, domine
todas as técnicas, mas ao tocar uma alma
humana, seja apenas outra alma humana”.
Carl Jung
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Nanotecnologia na medicina:
realidades e futuro
Nano é o prefixo que se utiliza para designar uma
parte de um bilhão. Essa medida é tão pequena, tão
pequena, que se equivale a moléculas microscópicas como o DNA, RNA, hemácias e proteínas.

Nesse contexto, a nanomedicina corresponde ao
uso de nanoferramentas que atuam em nível celular
e molecular para facilitar os processos diagnósticos,
de tratamento, de prevenção de doenças e de lesões
traumáticas, aliviando a dor, preservando e melhorando
a saúde humana. Ainda mais, esse novo e promissor campo científico pretende ampliar a capacidade
de diagnosticar doenças em seu estágio inicial, tratar
individualmente cada célula que apresenta algum tipo
de disfunção. De fato, essa tecnologia revela grande
potencial, uma vez que empresas, laboratórios e centros
de investigação vêm desenvolvendo uma quantidade
significativa de nanorobôs e nanoestruturas capazes
de eliminar células malignas, de auxiliar diagnósticos
e de participar na cura de patologias como Alzheimer
e Parkinson. Além disso, os nanomedicamentos se
destacam como a maior realidade da nanomedicina,
representados principalmente pelos lipossomas. Apesar
de todos esses benefícios, a nanomedicina ainda apresenta alguns vieses que a distanciam da medicina ideal.
Tudo começou na conferência de NSTI Nanotech
de 2007, em Santa Clara (Califórnia, EUA), quando os
primeiros resultados impressionaram o mundo: essas
nanotecnologias poderiam favorecer a regeneração das
células nervosas. O primeiro método, desenvolvido na
Universidade de Miami (EUA), utiliza nanopartículas
magnéticas (MNPs) a fim de criar uma tensão mecânica que estimula o crescimento e o alongamento dos
axônios dos neurônios. O segundo método, proposto
pela Universidade da Califórnia, utiliza nanofibras
alinhadas contendo um ou vários fatores de crescimento e servindo de matriz bioativa para o crescimento
e o alongamento dos axônios dos neurônios.
O
segundo
método,
proposto
pela
Universidade
da
Califórnia,
utiliza
nanofibras alinhadas contendo um ou vários fatores de crescimento e servindo de matriz
bioativa para o crescimento de células nervosas.
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Os pesquisadores californianos desenvolveram uma
tecnologia que permite depositar nanofibras alinhadas na mesma direção e torná-las bioativas pela adição
de fatores de crescimento. Por meio desse processo,
os pesquisadores conseguiram induzir o crescimento
de 4 milímetros de neurônios de rato em 5 dias de
cultura, ao longo dessa matriz. Portanto, essas pesquisas, mesmo que em fase inicial, estão abrindo
novas perspectivas terapêuticas para o tratamento
de lesões cerebrais e de doenças degenerativas graves, como o Mal de Parkinson e o Mal de Alzheimer.
Nesse ínterim, houve um avanço nas técnicas para
diagnóstico com uso de nanopartículas. Desse modo,
quanto menor a partícula, maior será sua meia-vida
na corrente sanguínea, possibilitando assim que imagens de ressonância magnética (MRI) sejam obtidas
em um intervalo de tempo maior entre a aplicação do
agente de contraste e a obtenção das imagens de MRI.
Além disso, partículas com diâmetros menores do que
10 nanômetros destacam ainda mais o comportamento
do próton de diferentes tecidos, permitindo avanços na
técnica de MRI, como obtenção de imagens do sistema
vascular e nervoso. Um caso especial de obtenção de
imagens por ressonância magnética nuclear é obtido
pela associação de nanopartículas magnéticas a anticorpos monoclonais. Essa associação permite a detecção
precoce de micro-metástases e já foi usada com sucesso
em tumores malignos nos nódulos linfáticos, fígado e
cérebro. Uma nova técnica tem permitido obter imagens
de altas resoluções, favorecendo a visualização de tecidos e entidades com poucos micrômetros de espessura.
Por sua vez, os nanomedicamentos são moléculas
capazes de transportar o fármaco para a célula ou órgãos
específicos ou, até mesmo, permitir que o medicamento
seja liberado aos poucos no organismo. Com a liberação
gradativa do fármaco pela estimulação de sensores que o
excretam em resposta a uma determinada alteração, o número de doses administradas torna-se reduzido, ou seja,
a quantidade de fármaco livre no organismo diminui e,
consequentemente, minimizam-se as reações adversas.
Ao ingerir um medicamento, parte dele será diluído e
depois degradado até atingir o órgão-alvo, no entanto,
é difícil adquirir uma liberação dirigida e controlada,
principalmente quando isso é fundamental em algumas
situações nas quais o fármaco possa ter um efeito nocivo sobre outros órgãos ou tecidos, como no caso dos
agentes antitumorais. Nesse sentido, os nanofármacos
possuem a finalidade de vencer barreiras biológicas
(como a permeabilidade das células) de realizar a entrega
dos medicamentos diretamente no local determinado.
Os Lipossomas são um exemplo desse tipo de processo, uma vez que, as suas estruturas hidrossolúveis e

lipossolúveis são capazes de depositar o medicamento
diretamente nas células alvo, por meio de absorção,
endocitose, permeação ou fusão com a membrana celular. Os lipossomas são sistemas formados por pequenas
vesículas fechadas, esféricas e compostas por uma ou
mais bicamadas de fosfolípidos. A formação dos lipossomas requer a hidratação sob agitação de fosfolípidos
(moléculas anfipáticas), formando uma dupla camada
de moléculas anfipáticas. Dessa forma, a interação das
regiões lipofílicas estabiliza o sistema, favorecendo
as interações com a fase aquosa. Essas vesículas lipídicas podem carrear vários tipos de macromoléculas .
Graças a essa configuração estrutural, é possível carrear
moléculas lipídicas na própria bicamada fosfolipídica,
bem como moléculas hidrofílicas no espaço interno
dos lipossomas. Estruturalmente, os lipossomas se assemelham às membranas celulares, sendo atóxicos, não
imunogênicos e biodegradáveis. Essas características os
tornam formas farmacêuticas extremamente versáteis e

com diversas aplicações clínicas. Na terapia anticâncer,
os lipossomas podem reduzir a toxicidade dos quimioterápicos sobre os tecidos saudáveis. A pesquisa com
lipossomas tem aumentado nos últimos anos. Os lipossomas têm sido utilizados, especialmente, no tratamento
do câncer. Outra típica aplicação clínica dos lipossomas
é na dermatologia. Eles têm sido empregados na prevenção da queda de cabelos, promoção do crescimento
capilar, desaceleração do processo de envelhecimento da
pele, clareamento da pigmentação cutânea e prevenção
e tratamento da lipodistrofia ginoide. Além disso, o uso
de lipossomas como vetores em terapias gênicas, carreando material genético, parece ser uma esperança da
medicina no tratamento de diversas doenças genéticas.
Como toda nova tecnologia, apesar dos diversos
benefícios, sempre há algum risco associado. Assim
também é o caso da nanomedicina e da nanotecnologia.
Um dos maiores entraves ao uso dessas nanoestruturas
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é a sua fraca biocompatibilidade, principalmente no
caso dos nanorobôs. Portanto, é fundamental garantir
que elas não sofram ataques dos leucócitos do sistema
imunológico. Outrossim, se elas fossem reconhecidas pelos glóbulos brancos como um corpo estranho e
então fagocitadas, seria anulada a sua funcionalidade.
Para solucionar esse problema, é essencial adicionar
às estruturas revestimentos especiais e funcionalidade
extra para evitar ou retardar as reações imunológicas.
A nanomedicina pode revolucionar positivamente
a medicina e a saúde da sociedade atual, entretanto
os seus riscos e efeitos colaterais, que podem estar
associados aos nanodispositivos e nanoestruturas
utilizadas nessa nova área tecnológica, devem ser
identificados e solucionados, para que ao invés de
beneficiar, a nanomedicina não provoque danos irreversíveis aos pacientes usuários, aos profissionais de
saúde, aos trabalhadores e ao meio ambiente. Para isso,
será necessário que diversas áreas, como da medicina,
da engenharia, da computação, da física, da química,
da matemática, entre outras, trabalhem em equipe
para chegar a concretizar um sonho não tão distante.
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A saúde das crianças e adolescentes
na Era Digital
Segundo a Academia Americana de Pediatria, crianças de oito a dez anos passam em média oito horas por dia
com diferentes tipos de aparelhos eletrônicos. Apesar da
TV ser o dispositivo mais usado, computadores, tablets
e celulares ganham cada vez mais espaço no cotidiano
dos pequenos. Não raro, ter poucos anos de vida e passar muitas horas diante de telas não é uma combinação
favorável, uma vez que os prejuízos para as crianças são
expressivamente maiores do que os benefícios. Dentre os
malefícios, podemos citar o excesso de peso e obesidade,
distúrbios músculoesqueléticos e posturais, baixo desempenho escolar, efeitos psicológicos, comportamentais e
sociais negativos, podendo até acarretar em depressão.
Diante deste quadro preocupante, a Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP) lançou uma série de advertências e
recomendações, as quais são de responsabilidade do pediatra enfatizar para as famílias, crianças e adolescentes.
Primeiramente, é essencial elucidar os principais
danos advindos da exposição excessiva às telas eletrônicas na infância. Entre eles, destaca-se a obesidade.
Um estudo canadense, que acompanhou o crescimento
e desenvolvimento de 980 pessoas até os 21 anos de
idade, indica que 17% dos casos de excesso de peso
eram devidos ao consumo de TV na infância. Isto pois,
ao ver TV, se gasta menos energia do que uma pessoa
deitada sem dormir. Além disso, esse mesmo estudo
revela que a exposição precoce à TV também correspondeu a 16% menos probabilidade de ingestão de frutas
e vegetais e 10% de maior consumo de refrigerantes e
snacks (salgadinhos e docinhos). São comuns, também,
o desencadear de más posturas, uma vez que coincide
com a fase de crescimento, além de dores e lesões músculo esqueléticas devido à movimentos de repetição.
Concomitante a isto, a rápida sucessão de imagens, cores, sons e símbolos suprimem a capacidade
de imaginação e criatividade. Comparando com a leitura de um romance, por exemplo, onde tudo deve ser
imaginado, as telas fornecem um bombardear de informações prontas ao telespectador, impedindo o processo
de desenvolvimento criativo. Justamente na infância,
a imaginação é acentuada e serve como base para formação de um pensamento crítico, portanto, a exposição
prolongada às telas pode sufocar o desenvolvimento da
capacidade criativa, consequentemente, da criticidade e
formação de opinião. Em paralelo, a maioria dos jogos
contém muita ação e violência, exigindo que a reação
do jogador seja sempre automática, pois o pensamento
consciente é lento. Dessa forma, não raro, acarretam-se duas graves consequências: a hiperatividade e
déficit de atenção. Ora, sabe-se que crianças saudáveis não ficam quietas e são inerentemente energéticas,
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brincam, correm, exploram, conversam com vigor. Ao ficarem muito tempo imóveis diante de uma tela, é natural que
haja uma explosão de atividade para compensar o tempo que
ficaram estáticas. Ademais, é fato que a atenção exige concentração mental. Hoje em dia, o uso do computador dá-se
com vários programas e janelas ativos ao mesmo tempo,
passando-se frequentemente de um para o outro e usando
mais de um aparelho ao mesmo tempo. Por um lado, há
que considere essa capacidade multitask algo glorificante,

porém, por outro, há uma fragmentação da concentração
e tendência ao entendimento superficial do conteúdo.
Outrossim, cabe ressaltar os diversos prejuízos para
a educação e socialização. Dr. Manfred Spitzer, contemporâneo psiquiatra alemão e especialista na área, alega
que quanto maior o tempo de tela (do inglês, screen
time), maiores são os prejuízos para a aprendizagem. A
linguagem, leitura e escrita, é a mais prejudicada. Entre
as crianças mais novas, o principal problema é o desenvolvimento da leitura. Questões como a hiperatividade
e déficit de atenção já expostos anteriormente prejudicam o aprendizado. Já entre as mais velhas, são comuns
dificuldades na escrita: o uso de jargões e abreviaturas
típicas da internet acabam influenciando a maneira de
escrever, principalmente das crianças que estão desenvolvendo esta habilidade. A incapacidade de escrever
decentemente também significa a incapacidade de raciocinar claramente. Isso significa um prejuízo para a vida
toda. Por fim, constata-se que o uso hiperbólico das telas
interfere na capacidade de interação social, uma vez que
ver TV, usar computador e games são atividades individuais, que limitam a comunicação física tanto com
membros da própria família, quanto com outras crianças.
Outra questão preocupante tange à segurança das
crianças. É sabido que somente ao redor dos 8 anos
de idade começa-se a distinguir fantasia de realidade.
Portanto, tudo o que elas veem nas telas é tomado como
real. Dessa forma, as crianças são mais suscetíveis a
cair em golpes na internet, a expor senhas e a conversar
com estranhos. Em um levantamento de dados feito pelo
TIC KIDS ONLINE – Brasil, cerca de 39% das crianças
e adolescentes usuárias da internet alegam ter tido contato com pessoas que não conheciam pessoalmente e

18% se encontraram com desconhecidos – sendo que na
faixa entre 15 a 17 anos, este índice aumenta para 27%.
Diante deste quadro, em tantos sentidos, preocupante, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um
manual de orientação a despeito da saúde de crianças e
adolescentes na era digital. As orientações, dirigidas principalmente aos pais, educadores e tutores das crianças,
visam a salientar os cuidados em relação a quantidade
de horas, bem como recomendações* sobre exposição
na internet, incluindo desde o cyberbullying até a pedofilia e pornografia. Todas essas orientações têm como
objetivo evitar futuros danos à saúde dos pequenos.
Para tanto, os pais devem fazer algumas restrições
quanto ao tempo e uso de mídia dos filhos. Os menores de
dois anos, por exemplo, não devem ser expostos e fazer uso
de telas. Já aqueles entre dois e cinco anos, até uma hora
diária é o tempo recomendado. Além disso, as crianças até
dez anos não devem utilizar as mídias em seus próprios
quartos. A SBP também faz ressalvas quanto ao conteúdo
exibido às crianças: deve ser restrito de qualquer tipo de
violência, principalmente para as menores de seis anos.
Ademais, o manual afirma que o diálogo entre pais
e filhos é uma ótima maneira de se tentar garantir segurança dos pequenos. Sendo assim, é essencial ensiná-los
a não compartilhar senhas, fotos ou informações pessoais, sobretudo, a não utilizar webcam com pessoas
desconhecidas na rede. Concomitantemente a isso, sempre
monitorar a atividade das crianças na internet, em especial
nas redes sociais, e instalar softwares de antivírus atualizados de modo a aumentar a segurança na navegação.
É verdade que a era da tecnologia trouxe muitos benefícios para a população mundial. No entanto, ao se tratar
da fatia infantil, os malefícios se sobrepõem às vantagens.
Por isso, é essencial que tanto os pediatras quanto os educadores passem a aconselhar os pais quanto aos perigos da
exposição excessiva às telas, para que estes possam tomar
condutas cabíveis ao crescimento saudável de seus filhos.
Dessa forma, é essencial aos pediatras da nova era, a avaliação global da criança de modo a perceber possíveis danos
já causados pelas tecnologias digitais, bem como propor
uma ‘’dieta midiática’’, de modo a limitar o tempo de exposição e introduzir outras atividades diárias a sua rotina.
Autores:
Camila Bicudo Mendonça - Acadêmica de Medicina UFMT
- Turma 56
Mariana Neuenschwander -Acadêmica de Medicina UFMT
- Turma 55
Referências:
SETZER, V. W. Efeitos negativos dos meios eletrônicos em
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2014. Disponível em: < https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/
efeitos-negativos-meios.html>
Manual de Orientação: Saúde de Crianças e Adolescentes na
Era Digital. Sociedade Brasileira de Pediatria. 2016.
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Minha Residência Médica, Minha Vida

Esta é a nova coluna do Jornal Anamnese:
‘‘Minha Residência Médica, Minha Vida’’. Aqui, publicaremos uma série de entrevistas, com objetivo de
mostrar um pouquinho do universo da residência médica.
A primeira entrevista foi feita com Dr. Gianine
Diniz, também conhecido como ‘’Giz’’, ex-aluno da
UFMT formado na turma 45. Atualmente, ele está no
segundo ano de residência em clínica médica (R2) no
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrosian, da
Universidade Federal Mato Grosso do Sul e aspira à especialização em cardiologia. Para ser médico cardiologista,
é necessário fazer dois anos de clínica médica e, depois,
mais dois anos de residência em cardiologia. A clínica
médica (também conhecida como medicina interna) é uma
das especialidades consideradas ‘’áreas básicas’’, que
também incluem: a cirurgia geral, a ginecologia e obstetrícia e a pediatria. Após a realização da especialização em
uma dessas áreas básicas, o médico poderá realizar uma
segunda residência com uma subespecialização. Confira a
seguir o que ele tem para nos contar sobre sua experiência
1- Nome: Gianine Costa Diniz
2- Idade: 26 anos
3- Naturalidade: Cuiabá
4- Faculdade de origem: UFMT
5- Residência escolhida/Local:
Residência em Clinica Médica/UFMS
6- Qual especialidade pretende?
Cardiologia/hemodinâmica

Artigo

G.D.: Bom, entrei na faculdade pensando nas especializações em neurocirurgia ou em cardiologia. Fiz parte
da liga de neuroanatomia acompanhando o Dr. Nicandro
e logo vi que aquilo não era para mim. Em contrapartida,
me identifiquei bastante com a cardiologia, principalmente depois de dois eventos. Primeiro, no segundo ano,
pude acompanhar a colocação de marca-passos na minha
vó e depois, no terceiro ano, presenciei uma cirurgia de

cateterismo. Ambas cirurgias me impressionaram muito
e desde então, acompanho a cardiologia de perto, pois
acredito que é isso que eu quero para minha vida.
Anamnese: Por que você escolheu a UFMS para a
residência?
G.D.: Prestei a prova em Campo Grande por ser perto
da minha casa e ter familiares próximos, no entanto, particularmente, eu não tinha conhecimentos prévios do
serviço.
Anamnese: Como foram as primeiras experiências
em sua residência?
G.D.: Confesso que no começo foi um pouco estressante, porque depois de formado só trabalhei em hospital
particular e não estava acostumado com a rotina do SUS.
Passei por muito estresse devido falta de leito, de medicação básica (como dipirona e gaze), e ainda tinha que lidar
com burocracias, por exemplo quando estraga um equipamento de tomografia hemodinâmica e hemodiálise... O
ponto positivo, porém, foi a preceptora, que estava sempre perto ajudando, estimulando e ensinando. Isso foi o
que me fez seguir em frente.
Anamnese: Suas expectativas em relação à residência foram contempladas?
G.D.: Sim. Tenho preceptores presentes, portanto,
Anamnese: Como foi sua preparação para a prova nunca me senti desamparado. Além disso, a residência
de residência?
aqui na UFMS oferece prática em várias subespecialidaG.D.: Estudei por conta própria, refazendo provas des (cardio, nefro, pneumo, neuro, gastro, hematologia,
passadas dos concursos que prestei e questões avulsas.
psiquiatria e pronto-atendimento). Quando estava no
Anamnese: Por que você escolheu essa especializa- período de R1, não consegui estudar tanto quanto gostação?
ria, devido a vida dupla de residência e plantões extras.
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Minha Residência Médica,
Minha Vida

Anamnese: Em termos de atividades curriculares,
quais foram pertinentes e te ajudaram na prova da residência?
G.D.: Aqui na UFMS meu currículo não foi avaliado,
mas eu fiz extensão na FEF (Faculdade de Educação
Física), fui bolsista 3 anos PIBIC, pela PROCEV, desenvolvia pesquisa no NAFIMES (Núcleo de Aptidão Física
Informática Metabolismo Esporte e Saúde). Em outros
concursos, o que me ajudou bastante foi ter feito estágio
prático no Hospital Santa Rosa pela cardioliga. Pontuava
bastante.
Anamnese: Você se arrepende de não ter feito alguma extensão?
G.D.: Não. A única coisa que arrependi foi de não ter
feito um curso de língua inglesa.
Anamnese: Deixe sua dica aos leitores que também
desejam ingressar em uma residência futuramente.
G.D.: Acho que a principal e mais importante dica é
fazer algo que você se identifica. Isso porque o primeiro
ano de residência costuma ser um pouco mais difícil,
logo, se você não tiver um foco traçado, por melhor que
seja a residência, você pode acabar desistindo, como muitos fazem. Para pessoas muito indecisas, um bom começo
é excluir o que você não gosta e definir o que não quer.
Autor:
William Lopes Dantas - Acadêmico de Medicina
- Turma 56

Com imenso orgulho, o PET MEDICINA pode afirmar
que o I CONCISA, com o tema “ciência alimentando
o Brasil”, foi um sucesso! O I Congresso de Ciências
da Saúde visou agregar conhecimentos que vão além
da sala de aula, além de garantir interação com o meio
acadêmico e científico! Obrigado aos palestrantes,
organizadores e participantes que fizeram deste um
excelente evento.Fiquem atentos, logo teremos o II
CONCISA!.

pet convida
ATENÇÃO, VOCÊ também pode escrever sua matéria para o
nosso jornal.
Alunos, professores, técnicos e demais funcionários da
Universidade, nos enviem sua matéria, poema, poesia ou texto
com caráter informativo.
A cada nova edição do Jornal Anamnese um dos textos enviados
pode ser selecionado e publicado por nós.

O projeto busca oferecer aos acadêmicos e profissionais
da área da saúde um espaço de descontração e relaxamento da rotina muitas vezes estressante que este grupo
esta exposto. #VEMSEDIVERTIR

Entre em contato conosco
Email: petmedicina.ufmt@gmail.com
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