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Anamnese
Todo nódulo de
mama é maligno?

N

ódulo de mama não é
sinônimo de câncer. Conheça
o fibroadenoma, o tumor benigno
mais incidente na população
feminina jovem.		
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Você já “torceu o
pé”?

É

bem provável que sim...
Mas o que de fato é torcer
o pé? Qual a ciência envolvida
nessa lesão? Descubra tudo
sobre a última lesão do atleta
Neymar Jr, na matéria de
Daniel Bohn, acadêmico de
Medicina da UFPel e verdadeiro
entusiasta da Medicina Esportiva!
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Profilaxia PréExposição para o HIV:
a grande aposta na
prevenção da AIDS.

V

ocê conseguiria imaginar
uma terapia capaz de
reduzir significativamente as
chances de infecção pelo HIV e,
consequentemente, a AIDS?
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Minha residência
médica, minha vida!

E

ntrevistamos Natália Ferreira
D’Artibale, PETiana egressa da
46ª Turma de Medicina da UFMT
e residente de Geriatria no Instituto
de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual de São Paulo
(IAMSPE). Confira o que ela tem a
dizer sobre sua incrível trajetória!
		 pág 07

Caros leitores,
Bem-vindos a nossa Vigésima Edição!
Dessa vez, iniciamos o Anamnese com uma matéria interessantíssima sobre nódulos mamários, enfatizando no fibroadenoma.
Vale a pena conferir!
Além disso, trouxemos uma matéria sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), para o HIV. Não é preciso dizer o quanto esse
tema é relevante para a sociedade atual. Vocês leitores, em especial aqueles da área da saúde, precisam estar a par das novidades
sobre essa epidemia mundial!
Nesta edição contamos com a colaboração de um estudante de Medicina do extremo sul do Brasil, Daniel Bohn nos presenteou
com uma excelente matéria sobre entorse lateral do tornozelo, lesão conhecida popularmente como torção de tornozelo. Descubra
quanta ciência está envolvida naquela despretensiosa “torcidinha” no pé!
Ademais, no quadro “Minha residência médica, minha vida!”, a entrevistada da vez é Natália Ferreira D’Artibale. A médica
é PETiana egressa e atual residente de Geriatria no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo.
Não vamos dar spoilers, aproveite as valiosas informações que a veterana nos trouxe.
Ah! Não deixe de checar o que rolou no semestre passado e o que vem por aí na última página, além da sugestão de filme do
mês. E, leitor, se você tem alguma ideia e gostaria de colaborar com o nosso jornal, assim como Daniel, não hesite em entrar
em contato conosco pelo e-mail “petmedicina.ufmt@gmail.com”.
Boa leitura a todos!
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ApreciARte

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

Thiago Alves - Turma 61 Medicina UFMT

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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Todo nódulo de mama é maligno?
A descoberta de um nódulo mamário, isto é, uma
tumoração de conteúdo cístico ou sólido na glândula
mamária, é responsável por 60% das consultas de queixa
mastológica. No entanto, para a sorte da maioria das
pacientes, 75% dos casos representa uma doença benigna.
Os nódulos mais comuns encontrados na prática clínica
são os chamados “fibroadenomas”. Tão frequentes, que
a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
(Febrasgo) estima que cerca de 30% das mulheres
apresentam um fibroadenoma ao longo da vida. Além
disso, podem aparecer em qualquer faixa etária, porém, é
mais prevalente em mulheres jovens, entre 15 e 35 anos.
Por que eles aparecem? Sua fisiopatologia ainda é
pouco conhecida, mas acredita-se que essas lesões
sofram influências hormonais e genéticas. Uma hipótese
levantada para explicar seu aparecimento seria a
descoberta de níveis elevados na expressão do gene bcl-2
nas células dos fibroadenomas. Este gene é responsável
pela prevenção da apoptose, sendo assim, um mecanismo
essencial no desenvolvimento dessas nodulações.
Cabe ressaltar que a transformação maligna é rara.

Uma vez detectado um nódulo mamário, a conduta
se baseia em três pilares: exame clínico, radiológico
e análise cito/anatomopatológico. Ao exame clínico,
é possível perceber as principais características desta
afecção, as quais são fundamentais para diferenciá-la de
uma tumoração maligna. O fibroadenoma consiste em
um nódulo fibroelástico, móvel, não aderido ao tecido
que o rodeia, bem delimitado, de crescimento lento, não
ultrapassando 3 a 4 cm de diâmetro e, em geral, indolor.
Sendo assim, seu diagnóstico geralmente é clínico,
podendo ser complementado pela ultrassonografia
(US) das mamas e pela punção aspirativa por agulha
fina (PAAF) (Figura 1). A US será importante,
também, para o acompanhamento da lesão ao
longo do tempo, monitorando sua evolução.
Por sua vez, a PAAF confere uma avaliação
citológica bastante específica para o fibroadenoma,e
é indicada para pacientes com idade mais
avançada e para acompanhamento clínico.
A retirada de material com agulha fina para avaliação
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citológica pode ser realizada em ambiente ambulatorial,
com anestesia local e é padrão-ouro na diferenciação
de lesões sólidas e císticas, sendo curativa no segundo
caso. Apesar de ser considerada um método simples,
necessita de boa experiência do executor e do avaliador
(citopatologista) para se alcançar índices satisfatórios de
sensibilidade e especificidade.
A maioria das pacientes com fibroadenoma não
necessitam de nenhum tratamento. Cerca de 10 a 20%
dos fibroadenomas podem desaparecer espontaneamente.
Somente 10 a 20% aumentam de tamanho e necessitam de
tratamento cirúrgico. Em geral, se indica cirurgia extração
do nódulo em três situações, quando há dor importante
no local, quando há crescimento rápido e importante,
atingindo dimensões superiores a 3 cm e quando a mulher
tem mais de 35 anos. Quanto à relação com o aparecimento
de uma lesão maligna, os fibroadenomas não aumentam
o risco para desenvolvimento do câncer de mama. Sua
transformação em lesão maligna é rara: menos de 0,1%.
Dessa forma, na grande maioria dos casos, o tratamento se
limita ao seguimento clínico semestral, com exame físico
e ultrassonográfico. Vale lembrar que cada caso deve
ser particularizado e respeitadas tanto as características
diagnósticas, quanto às particularidades psicossociais de
cada paciente.

Figura 1: Ilustração de PAAF em fibroadenoma retirada de
site da Internet. Disponível em: <https://www.accamargo.
org.br/tipos-de-cancer/mama>. Acesso em 30 maio 2019.
Referências:
BOFF, R. A.; WISINTAINER, F. Mastologia moderna: abordagem
multidisciplinar. Caxias do Sul: Mesa Redonda, 2006.
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA (FEBRASGO). Manuais. Disponível em: <http://
www.febrasgo.org.br>. Acesso em 21 maio 2019.
FRANCO, J. M. Mastologia: Formação do Especialista. Rio de
Janeiro: Editora Atheneu, 1997.
HOUSSAMI, N.; CHEUNG, M. N.; DIXON, J. M. Fibroadenoma
of the breast. Sydney: Med J Aust, 2001.
Autora: Camila Bicudo Mendonça; Acadêmica de Medicina - UFMT
-Turma 56

Profilaxia Pré-Exposição para o HIV: a grande aposta na
prevenção da AIDS
O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um
retrovírus de genoma RNA que possui como alvo células
do sistema imunológico humano, em especial os linfócitos TCD4+. Essa infecção, no seu estágio mais avançado,
tem como resultado a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS). É importante destacar que, devido
a variações do sistema imunológico de cada pessoa no
combate ao HIV, nem todo indivíduo soropositivo desenvolve a síndrome.
A transmissão, por sua vez, requer, principalmente,
o contato com secreções fisiológicas, como o sangue,
sêmen, secreção vaginal, leite materno e exsudatos de
lesões, que contenham partículas virais do HIV livres ou
em células infectadas. Ressalta-se que essa transmissão
pode ocorrer nas diferentes fases de contágio de uma
pessoa soropositiva.

No Brasil, a epidemia de HIV/AIDS é concentrada
em alguns segmentos populacionais que respondem
pela maioria de novos casos da infecção, como homossexuais, pessoas trans e profissionais do sexo. Além
disso, destaca-se o crescimento da infecção pelo HIV em
adolescentes e jovens.
Segundo o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS de
2018, publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde,
do Ministério da Saúde, do início de 2007 até junho de
2018 foram notificados quase 250 mil casos de infecção
pelo HIV no Brasil. Além disso, o país tem registrado,
anualmente, uma média de 40 mil novos casos de AIDS
nos últimos cinco anos.
Esses números se tornam expressivos quando pensamos
no fácil acesso a simples profilaxias capazes de diminuir
a taxa de transmissão, tal qual o uso de preservativo.
Dessa forma, percebe-se que um programa preventivo e
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eficiente ainda é um desafio, uma vez que envolve fatores
que vão desde o comportamento sexual e perfil socioeconômico das populações afetadas até a resistência de
setores conservadores da sociedade em investir em programas de educação e prevenção.
Já utilizada desde 2012 nos Estados Unidos, a Profilaxia
Pré-Exposição (PrEP) mostrou-se eficaz para a prevenção da AIDS e chamou atenção da comunidade científica norte-americana por ter efeitos colaterais leves
e temporários. É, ainda, “a menina dos olhos” para a
Organização Mundial da Saúde (OMS), que reconhece
seu potencial e, hoje, desenvolve um estudo para avaliar
como esta estratégia poderá ser utilizada mundialmente,
levando em consideração as especificidades da epidemia,
da cultura e dos sistemas de saúde, que variam de país
para país.
Como uma das estratégias de combate a AIDS, o
Ministério da Saúde adotou a PrEP, por meio da publicação específica de um Protocolo Clínico e de Diretrizes
Terapêuticas em 2018, este baseou-se em estudos mundiais que demonstraram redução significativa do risco
de infecção pelo HIV. Trata-se da utilização de medicamentos antirretrovirais (ARV) por pessoas não infectadas
com o intuito de reduzir o risco de infecção pelo HIV por
meio de relações sexuais, principalmente, nos grupos em
situação de maior vulnerabilidade.
A PrEP é uma combinação de dois medicamentos,
fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) e emtricitabina
(FTC) (Figura 2), em um único comprimido, que impede
que o HIV se estabeleça e se espalhe pelo corpo. O efeito
protetivo da PrEP se inicia após 7 dias de uso para relação
anal e 20 dias de uso para relação vaginal. É importante
destacar que não é um método de tratamento, por isso não
tem efeito em pacientes soropositivos para HIV. Além
disso, não substitui o uso de preservativos durante as relações, uma vez que não tem ação sobre outras infecções
sexualmente transmissíveis (IST).

Figura 2: Truvada® é um medicamento antirretroviral utilizado para PrEP, que contempla a associação de TDF e FTC.

Para ter acesso ao medicamento pela rede pública é
necessário que o indivíduo pertença a um dos grupos
pré-estabelecidos com de maior vulnerabilidade pelo
Ministério da Saúde. O médico então deve prescrever a
PrEP para homens que fazem sexo com homens (HSH),
população trans, trabalhadores e trabalhadoras do sexo e
casais sorodiferentes (quando um é infectado pelo vírus e
o outro não).
Por fim, é pertinente a procura por informação e orientação de um profissional da saúde, além de buscar fazer,
regularmente, os exames de rotina. Deve-se ressaltar que
a PrEP não previne a gravidez e não garante 100% de
proteção contra o HIV, tal como qualquer outro método.
O uso da PrEP pode beneficiar por exemplo, mulheres
HIV negativas, com desejo de engravidar de parceiro
soropositivo ou com frequentes situações de potencial
exposição ao HIV, de forma segura, ao longo da gravidez
e amamentação, para se proteger e proteger o bebê.
É importante mencionar também que como qualquer
outro tratamento medicamentoso necessita acompanhamento clínico, pois efeitos adversos, interações medicamentosas entre outras situações podem indicar a interrupção da terapia. A equipe multidisciplinar deve discutir
com o paciente estratégias para adesão e ponderar individualmente riscos e benefícios.
No site do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das IST, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais,
administrado pelo Ministério da Saúde, encontramos
o cadastro de todos os serviços de saúde do SUS que
oferecem a PrEP no Brasil. Além disso, outros setores
e organizações de sociedade civil que realizam ações de
assistência, prevenção, diagnóstico e tratamento às pessoas vivendo com HIV poderão disponibilizar a PrEP.
Em Cuiabá, pode-se encontrar a terapia em dois locais
de referência: no Serviço de Assistência Especializada
(SAE Cuiabá), localizado na Av. Rio Pirain, 780, no
bairro Grande Terceiro, e no Ambulatório de IST/AIDS
e Hepatites Virais (CERMAC), localizado na R. Tenente
Thogo da Silva Pereira, 63, no Centro da cidade.
Referências:
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do
HIV/AIDS e das hepatites virais - MINISTÉRIO DA SAÚDE. O que
é a PrEP?.
Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/o-que-e-prep>.
Acesso em 18 maio 2019.
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MINISTÉRIO
DA SAÚDE. Boletim epidemiológico HIV/AIDS 2018. Disponível
em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-hivaids-2018>. Acesso em 18 maio 2019.
Autor: Yasser M. N. Canno; Acadêmico de Medicina - UFMT -Turma 61
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Você já “torceu o pé?”
Se sim, saiba que há mais de 90% de chance de ter sido
uma entorse lateral do tornozelo, segundo grande parte
dos livros sobre o assunto. Caso você seja praticante de
esportes, as chances são ainda maiores, pois essa lesão é
a mais comum entre todas as injúrias desportivas. Cabe
lembrar, ainda, os outros dois tipos de entorses do tornozelo, bem menos frequentes: o medial e o alto. A lesão é
tão comum que, recentemente, foi responsável pela ausência do atleta Neymar Jr. na Copa América de 2019.
Entenda: no dia 6 de junho, em partida amistosa entre
Brasil e Qatar, o camisa 10 sofreu uma carga do adversário em sentido médio-lateral em seu membro inferior
direito (MID), imediatamente após driblá-lo e adiantar a
bola. Dessa maneira, ao aterrissar com o pé direito no
solo, ocorreu subitamente a clássica combinação de movimentos que resultam na lesão: inversão plantar (virar
a “sola” do pé “para dentro”) e flexão plantar (ficar na
“ponta dos pés”). Além disso, a energia do trauma foi
potencializada pelo apoio, na aterrissagem, de todo o
peso do atleta unicamente sobre seu MID, o que certamente tornou o caso ainda mais preocupante (Figura 3).

O ligamento talofibular posterior (LTFP) é o mais
posterior dos três feixes do LCL do tornozelo e é raramente rompido, ocorrendo apenas em traumas muito
severos. Outro fator anatômico relevante é o formato do
osso tálus, o constituinte ósseo do pé que forma a articulação do tornozelo. A tróclea do tálus é mais estreita
na parte posterior, então, quando em flexão plantar (“na
ponta dos pés”), é justamente a parte posterior quem
está fazendo o encaixe articular. Nessa situação, além
dos ligamentos estarem estirados, há menor congruência (contato entre os ossos) da articulação, o que a torna
menos estável e mais suscetível às entorses laterais.

Figura 4: adaptado por Daniel Bohn de NETTER, F. H. Netter
- Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
Legenda: Anatomia ligamentar do complexo lateral do tornozelo.

Figura 3: Acervo do Youtube: mostra a lesão
do
Neymar
Jr.
Disponível
em:
<https://www.
youtube.com/watch?v=KGcKsKDN7Ww>. Acesso em 17 junho 2019.

Falando um pouco sobre a anatomia da lesão, sabe-se
que a região lateral do tornozelo possui estabilização estática e dinâmica. A estabilização dinâmica ocorre por meio
dos músculos, em especial os fibulares (longo e curto). Já a
estabilidade estática se dá por meio do ligamento colateral
lateral (LCL), o qual é constituído por três feixes (Figura
4). Em relação à lesão, os mais importantes são: ligamento
talofibular anterior (LTFA), lesionado em 70 – 85% de
todas as torções e o ligamento calcaneofibular (LCF). O
LTFA é o mais fraco e comumente lesado em dois terços
dos casos de rompimento, seguido pelo LCF. Já a segunda
lesão mais comum, que ocorre em aproximadamente 20%
dos casos, é uma ruptura combinada de LTFA e LCF.

Em se tratando do mecanismo da lesão, tem-se que,
assim como os músculos eversores (fibular curto e longo,
que apontam a sola do pé para fora), os dois ligamentos
da região lateral citados (LTFA e LCF) agem impedindo
a inversão e a flexão plantar excessivas. Portanto, tal mecanismo ocorre justamente com a ocorrência simultânea
e súbita desses dois movimentos: inversão e flexão plantar. Dessa forma, no caso do atleta Neymar Jr., a lesão
ocorreu pelo fato de ter recebido uma força aplicada em
sentido médio-lateral que o deslocou, promovendo uma
aterrissagem inadequada. O resultado foi exatamente
uma inversão excessiva do pé, somada a flexão plantar
maneira súbita. Logo, sucedeu-se uma entorse lateral
do tornozelo, com lesão ligamentar de LCL, estas informações específicas não foram veiculadas pela mídia.
O diagnóstico da lesão é realizado por meio de testes
para detecção de instabilidade. Estes devem ser realizados
apenas de 4 a 7 dias após o trauma, depois de descartada
hipótese de fratura por radiografia. Os principais testes semiológicos para detecção da instabilidade lateral são: o teste
da gaveta anterior do tornozelo (não confunda com aquele
mais famoso e de mesmo nome, realizado no joelho!),
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que avalia o LTFA, e o teste da inclinação talar, que
avalia tanto o LCF quanto o LTFA (Figura 5). Vale
lembrar que há instabilidade apenas nos graus de injúria II e III, em classificação que vai do I ao III.
Destaca-se, também, o diagnóstico diferencial dessa
lesão: a fratura da base do quinto metatarso, que foi
a última lesão sofrida por Neymar Jr. antes da entorse. Ambas são causadas pelo mesmo mecanismo
(inversão + flexão plantar súbitas). E para fazer a diferenciação, é necessário verificar se há dor quando
realizada digitopressão na base do quinto metatarso,
além da investigação de fratura na radiografia do pé.
Segundo estudos, em relação à prevenção, os exercícios proprioceptivos são os métodos mais efetivos. A
propriocepção é considerada por alguns autores como
o “sexto sentido”, podendo ser definida como a capacidade que o nosso corpo tem de reconhecer sua própria
localização espacial, por meio de uma série de estruturas nervosas. Portanto, exercícios como marchar de
olhos fechados sobre diferentes apoios (balancim, prancha, colchonete, cama elástica e demarcação no chão)
estimulam essas vias sensoriais proprioceptivas, contribuindo para o desenvolvimento de um melhor controle
postural e, consequentemente, prevenindo lesões nas articulações mais utilizadas para isso, como a do tornozelo.

Figura 5: HANSEN, J.T. Netter - Anatomia Clínica. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2015. Legenda: Testes semiológicos
para avaliar instabilidade do complexo lateral do tornozelo.
Referências:
BALDAÇO, F. O. et al. Análise do treinamento proprioceptivo no
equilíbrio de atletas de futsal feminino. Curitiba: Fisioter Mov., 2010.
GREENE, W. B. Netter ortopedia. 1. ed. Rio de Janeiro: Saunders/
Elsevier, 2007.
PETERSON, L.; RENSTRÖM, P. Sports injuries: their prevention and treatment. Champaign: Human Kinetics Publishers, 2000.
WALKER, B. The anatomy of sports injuries. Berkeley: North
Atlantic Books, 2007.
Autor: Daniel Strohschoen Bohn, acadêmico do 5º de Medicina da
UFPel e campeão da 3ª Olimpíada de Anatomia da Elsevier.

Minha residência médica, minha vida!
Atualmente, é residente de Geriatria no renomado
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual, de São Paulo. Nesta entrevista, Natália relata
um pouco de sua paixão pela Geriatria e conta, inclusive,
como sua vivência no Programa de Educação Tutorial a
ajudou na escolha da carreira.
Anamnese: Por que você escolheu esta especialização?
O que mais a encanta e como você soube que queria essa
especialidade?
Natália: Escolhi a geriatria, pois a população idosa é
carente de cuidados, especialmente de prevenção, além
de serem muito respeitosos e gratos pela assistência que
lhes é prestada. É encantador o fato de os idosos terem
sessenta anos a mais que eu e confiarem inteiramente no
meu trabalho, me agradecerem pela simples atenção a eles
Dessa vez, a entrevistada do nosso quadro é Natália dedicada e ainda transmitem experiências únicas. Eu desFerreira D’Artibale, 27 anos, formada em Medicina pela cobri que essa era a especialidade que eu queria durante
Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é da 46ª turma a prática do dia a dia, especialmente no Ambulatório de
da Faculdade e, durante o curso, fez parte da primeira Geriatria do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM) e
equipe do grupo PET Medicina UFMT, criado em 2010. nas Unidades de Saúde que tive acesso ao longo da minha
formação.
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Anamnese: Como é sua rotina?
Natália: Realizo Residência em Geriatria no Instituto
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
de São Paulo (IAMSPE). Nele, assisto a enfermaria de
Geriatria pela manhã para acompanhar a evolução dos
pacientes internados e, no período vespertino, realizamos
consultas ambulatoriais em Geriatria Geral.
Anamnese: Quais são as suas perspectivas dentro dessa
área, e qual o seu ponto de vista sobre o mercado de trabalho?
Natália: Acredito que essa especialidade seja de fundamental importância para o futuro, visto que, pelas
mudanças demográficas e epidemiológicas, a população
idosa mundial tem crescido a cada dia. Espero que tanto
a rede pública, quanto os serviços particulares tenham estrutura para empregar os Geriatras e também as equipes
multiprofissionais, de modo que a saúde brasileira em
geral possa oferecer um atendimento em todos os níveis
de atenção e de qualidade para população idosa.
Anamnese: Por que você escolheu esta instituição para
fazer a residência?
Natália: Escolhi a IAMSPE por apresentar uma grande
população de idosos conveniados ao Plano Estadual de
Saúde e pela qualidade de ensino e de assistência aqui
ofertada. Além disso, trata-se de uma instituição de referência que formou médicos especialistas que admiro
muito.
Anamnese: Existe um lado negativo ou algo que lhe
desagrade na especialidade que você escolheu?
Natália: Todas as especialidades médicas trazem algum
tipo de dificuldade e acredito que isto esteja relacionado
à percepção do médico. Nos primeiros contatos com a
Geriatria, preocupava-me com a ampla gama de possibilidades diagnósticas e terapêuticas, bem como, com
a complexidade do idoso e sua rede social. No entanto,
hoje eu percebo que existem patologias mais prevalentes
nessa população, e a especialização em Geriatria capacita
o médico a realizar uma abordagem global e ao mesmo
tempo direcionada para as necessidades do paciente em
questão, além de contar na maioria das vezes com uma
equipe multidisciplinar, que faz toda a diferença, tanto na
identificação do problema, quanto na sua resolução.
Anamnese: Como foi seu processo de preparação para
as provas de residência médica?
Natália: É muito comum que os estudantes de Medicina
realizem cursos preparatórios para residência médica.
No meu caso, por não ter condições financeiras e por
preferência, sempre priorizei estudar os temas que eu vivenciava no dia a dia, pois era a forma que eu conseguia

gravar melhor os assuntos. É claro que me restringindo a
estes, eu deixaria de ver alguns outros temas prevalentes
nas provas (os que não são da rotina do serviço). Por isso,
nas horas vagas, eu buscava complementar o aprendizado
com resolução de provas comentadas (com foco nas escolas que eu almejava), além de estudar temas que eu
percebia que eram pertinentes.
Anamnese: Qual foi a contribuição das atividades extracurriculares na prova de residência?
Natália: Além de contribuírem na pontuação curricular das principais residências e serem
necessárias para colar grau, as atividades extracurriculares são demasiadamente importantes pois são
complementares a nossa formação e, geralmente, alimentam aquilo pelo qual já temos interesse e aptidão.
Na sua variedade, desde atividades do PET, de línguas,
congressos e afins, elas estruturam uma gama de possibilidades que complementa a grade curricular e contribui
com a Formação Médica.
Anamnese: O que você deixaria como recomendação
aos estudantes de Medicina em relação à escolha da residência médica?
Natália: Recomendo que ao escolher a Especialidade
Médica, o estudante leve em consideração principalmente
as suas preferências e habilidades desenvolvidas ao longo
da faculdade. Além disso, julgo fundamental a pesquisa
de mercado, especialmente a relacionada ao local onde o
profissional deseja construir sua carreira.
Anamnese: Como PETiana egressa, se pudesse descrever em uma palavra o que foi o PET para você, qual
palavra seria e por quê?
Natália: Execução, pois foi no PET que executamos
muitos dos nossos aprendizados teóricos, especialmente
em relação à assistência às populações específicas. Nesse
sentido, o PET me ajudou, inclusive, na escolha da minha
carreira, pois tive contato com a população idosa em
muitas atividades organizadas e desenvolvidas pelo programa.
Anamnese: O que você diria aos futuros candidatos ao
Programa de Educação Tutorial?
Natália: O PET é um programa gigante que possui infinitas possibilidades quando se trata da aquisição de novas
experiências no âmbito da educação, desenvolvimento
de trabalhos científicos e prática de áreas específicas da
Medicina. Além disso, possui como enorme vantagem o
suporte tutorial e é um programa valorizado em muitos
processos seletivos como pontuador em seu currículo.
Entrevistadora:
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O que rolou nesse semestre!

Capacitação 2019/1 do projeto de extensão Começando Cedo.
Sejam bem-vindos, novos integrantes, a esta linda equipe!

Apresentação do espetáculo e projeto de extensão Arte na Veia, no
teatro da UFMT, no dia 13 de março de 2019.

Para quem gosta de assistir!

Antoine começa seu primeiro ano de Medicina pela terceira vez.
Benjamin chega diretamente do ensino médio, mas ele rapidamente percebe que este ano não será uma jornada tranquila. Em
um ambiente altamente competitivo, com aulas e noites difíceis
dedicadas a revisões e estudo em vez de festas, os dois alunos
precisam trabalhar duro para encontrar o equilíbrio entre as dificuldades de hoje e as expectativas de amanhã.

O que vem por aí!

V Curso de Atendimento
Pré-Hospitalar (APH) promovido pelo PET Medicina UFMT em
parceira com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato
Grosso.
II

Encontro Local dos Grupos do Programa de Educação Tutorial da
UFMT (INTERPET UFMT)

VI Encontro dos Grupos do Programa de Educação Tutorial do
Centro - Oeste (ECOPET) na UFMT Campus Cuiabá.

Curtiu esta edição do Jornal Anamnese? Confira edições antigas
no nosso site “http://petmedicina.com” e acompanhe a página no
nosso Facebook e Instagram para ficar ligado nos próximos eventos!
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