Cuiabá, novembro de 2019 - 21ª edição

Anamnese
O

A ameaça dos
“anti-vaxxers”

que você sabe sobre o
movimento antivacina,
que vem atingindo o globo
nos últimos anos? Essa
decisão de muitos pais tem
sérias repercussões na saúde
mundial. Saiba mais sobre essa
problemática atual!
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Você já ouviu
falar sobre viés de
publicação?

A
Editorial

resposta mais provável
é “não”. Talvez a ideia
de dificuldade que se tem
das pesquisas científicas
desestimule a discussão.
Uma pena, pois o assunto
pode ser surpreendentemente
interessante. Quer ver? pág. 5

Os novos tipos de
cigarro: diversão ou
modismo?

N

ovidades incentivam
e induzem o hábito
de fumar. Será que este
modismo é tão inofensivo
assim? Acompanhe nesta
edição o contexto histórico
e as atualidades sobre
esta temática.
pág. 4

O

O artista do
faz de conta

que é o mais difícil na
rotina da pediatria na sua
opinião? Para muitos, seria
justamente a relação médicopaciente-família. Você também
acha? Então saiba gerenciar
esse fator e como obter
melhores resultados na prática
pediátrica!
pág. 6

Caros leitores do Jornal Anamnese,
Bem-vindos à mais uma edição do nosso jornal!
Para abrir esta edição, discutimos sobre o movimento antivacina, que, cada vez mais, vem se tornando um verdadeiro
problema de saúde pública. Toda população, seja ou não profissional da área da saúde, precisa ter argumentos para contrapor
esta prática que acarretará o aumento da incidência de doenças já erradicadas. Informe-se e seja um veículo de transformação!
Além disso, trouxemos uma matéria sobre o cigarro eletrônico e outras formas que incentivam o hábito de fumar. As
propagandas são atrativas para o público jovem que é curioso, porém vulnerável às consequências para a saúde, que ainda
estão em estudo. Vale a pena conferir, formar sua opinião e orientar todos que estão ao seu redor!
De fato, sabemos que as pesquisas científicas em todas as áreas são de extrema importância. Todavia, se os resultados de
um trabalho forem “negativos”, sua publicação pode não atrativa para uma revista de grande impacto. E, neste caso, você
pesquisador, como agiria? Ignoraria estes dados e recomeça outro projeto? Entenda nesta edição como o viés de publicação
pode ser importante no meio científico.
Recentemente, em outubro, comemoramos o mês das crianças. Elas, que são sinônimos de pureza e continuidade da vida,
necessitam de atenção especial em todas as fases de crescimento. Você já se imaginou um artista de faz de conta, responsável
por acompanhar a evolução da saúde desses pequenos pacientes? Encante-se por esta área e saiba como gerenciar a relação
médico-paciente-família em pediatria.
Por fim, trouxemos, também, mais uma entrevista do quadro “Minha residência médica, minha vida!”. O entrevistado da
vez é o médico Thulio Fernandes de Souza, egresso da UFMT e residente de cirurgia geral na Escola Paulista de Medicina
(UNIFESP). Confira o que ele nos conta de sua trajetória.
Ah! Não deixe de checar as atividades que rolaram recentemente na nossa faculdade e o que vem por aí, na última página.
E, leitor, se você tem alguma ideia e gostaria de colaborar com o nosso jornal, não hesite em entrar em contato conosco por
meio do e-mail “petmedicina.ufmt@gmail.com”.
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A ameaça dos “anti-vaxxers”
No que consiste o movimento antivacina e onde ele
surgiu?

Fonte: https://medium.com/unidades-imagin%C3%A1rias/aquele-textosobre-vacinas-6642a3f41b6a

Os adeptos a este movimento, conhecido como “anti-vax”,
defendem o atraso da vacinação até que o próprio corpo
desenvolva sua imunidade, ou a não-vacinação, isso devido
a diversas razões, desde questões religiosas, conspirações
contra a indústria farmacêutica até a crença da artificialidade
das vacinas que poderiam prejudicar o desenvolvimento do
sistema imune das crianças.
Esse movimento teve seu início nos primórdios dos anos
de 1800, na Inglaterra e Estados Unidos da América (EUA),
época em que a população não estava preparada para algo
“novo”, como a introdução das vacinas. No Brasil, também,
em 1905, na capital do país à época, Rio de Janeiro,
presenciou-se a famosa “Revolta da Vacina”, quando frente
à epidemia da varíola, o diretor geral de saúde pública,
Oswaldo Cruz, instituiu a Lei da Vacinação Obrigatória,
exigindo que os cidadãos tivessem comprovantes de vacina
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para a matrícula de filhos nas escolas, para entrar em
empregos novos, viajar e até para se casar. A população não
satisfeita com essa imposição, saiu às ruas reivindicando a
deposição do então presidente, Rodrigues Alves, e por fim,
alterou-se o texto da Lei e a vacinação tornou-se facultativa.
No entanto, foi em 1982, que o Movimento Antivacina
realmente ganhou força, a partir do lançamento de um
documentário, chamado “DPT: Vacine Roullete”, nos EUA,
associando a ocorrência de danos cerebrais em indivíduos
que haviam sido vacinados com a vacina tríplice bacteriana
contra difteria, tétano e coqueluche. Além disso, em 1998,
o médico britânico Andrew Wakefield publicou um estudo
científico na renomada revista científica “The Lancet”, no
qual relacionava a manifestação dos primeiros sintomas
do autismo com a vacina tríplice viral (contra caxumba,
sarampo e rubéola) em 12 crianças que a haviam tomado
2 semanas antes do surgimento do quadro da síndrome.
Este estudo, posteriormente, foi desacreditado, visto que
uma investigação descobriu que as 12 crianças haviam
sido indicadas por um escritório de advogados que queriam
mover uma ação contra a indústria farmacêutica. Assim,
o artigo foi retirado do site da The Lancet, em 2010, e o
médico autor perdeu sua licença e não pôde mais atender
pacientes no Reino Unido.
Entretanto, a facilidade de se espalhar as “fakes news” na
internet fez com que o efeito nas massas não fosse contido
até hoje, de forma que muitos pais ainda tenham medo de
vacinar seus filhos, sendo vítimas da desinformação.
Quais são as consequências da não-vacinação das
crianças?
É evidente que não se convive mais com muitas das
doenças que foram epidemias e dizimaram milhares de
pessoas décadas atrás no Brasil, isso por conta do sucesso
das campanhas de imunização. No entanto, há de se lembrar
que essas patologias não foram erradicadas no mundo
todo e os movimentos migratórios tendem a espalhá-las
esporadicamente, o que faz com que haja sim um risco
de reintrodução destas em países onde já haviam sido
erradicadas caso os habitantes não estejam imunizados.
A exemplo disso, no fim de agosto deste ano, foi registrada
a primeira morte por sarampo, desde 1997, na cidade de São
Paulo. No país, não havia casos fatais da doença há 20 anos,
e em comparação com o último ano, houve um aumento
de 36% nos casos de sarampo em 2019 e o Brasil perdeu o
certificado de erradicação desta doença pela Organização
Pan Americana de Saúde em fevereiro deste ano, devido à
constatação do período de circulação há um ano do vírus
no país.
Uma das causas da volta do sarampo é atribuída à
imigração dos venezuelanos, e isso somado a uma parte
da população que não é vacinada devido ao movimento
antivacina, aumenta exponencialmente a chance da
ocorrência de surtos endêmicos da doença, já que se tem
mais pessoas suscetíveis à ela. Segundo o Programa de
Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS), a vacina
tríplice viral que tinha, desde 2002, no país uma cobertura
de aproximadamente 100%, acima da taxa ideal de 95%
estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
registrou uma queda de quase 20% nos últimos 3 anos.

Além dela, a vacina contra a poliomielite teve pela primeira
vez desde a sua disponibilidade, o registro de uma cobertura
vacinal menor que 95%, em 2017, sendo que em 312
municípios menos de 50% das crianças foram vacinadas
contra esta doença.
Nos Estados Unidos, em novembro de 2018, foi registrado
o maior surto de catapora desde que a vacina está disponível,
ocorrido no estado da Carolina do Norte, onde em uma única
escola 36 crianças foram diagnosticadas com a doença. Isto
porque, foi constatado que dos 152 alunos do colégio, 110
não eram vacinados contra o vírus por motivos religiosos.
E como solucionar este problema?
A OMS estabeleceu a “hesitação em se vacinar” como
uma das dez maiores ameaças globais à saúde em 2019 e
neste contexto cabem ações a serem feitas para resolver esta
problemática. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Academia
Americana de Pediatria trouxe na edição de sua revista de
setembro de 2016 que pediatras estadunidenses poderiam se
recusar a atender pais com filhos não vacinados. Ademais,
esta mesma instituição fez um apelo às redes sociais para
que dificultassem a divulgação de conteúdos antivacina,
de forma que o Youtube e o Pinterest passaram a agir
reduzindo as recomendações de vídeos/imagens antivacinas
e até mesmo os desmonetizando, o que se faz necessário já
que a maior fonte de informações relatada pelos pais que
seguem esses ideais são as próprias redes sociais.
No Brasil, o combate a não imunização é feito com
base na educação em saúde na atenção primária de saúde,
que pode ser realizado por todos os profissionais, agentes
comunitários, equipe médica e de enfermagem, entre
outros, a partir do convencimento do paciente por meio da
informação. Estas equipes precisam estar preparadas para o
enfrentamento deste novo desafio.
Referências
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2016 [Internet]. Acesso em 20 outubro 2019.
Disponível em https://emais.estadao.com.br/noticias/
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Os novos tipos de cigarro: diversão ou modismo?

Fonte: http://legado.brasil.gov.br/noticias/saude/2014/12/fumaca-inaladaem-narguile-equivale-a-100-cigarros-ou-mais/fumaca-narguile-uso-fumo/
image_view_fullscreen

Na década de 60, o cigarro comburente, por meio das
mídias da época, foi associado a um hábito charmoso e sem
advertências. Após algumas décadas, as consequências do
seu uso irrestrito foram evidenciadas, com isso, pesquisas na
área da saúde comprovaram seus malefícios relacionados,
principalmente, ao sistema respiratório. As políticas públicas
e a fiscalização sobre os produtos derivados do tabaco
surgiram e a redução do seu uso é desde então buscada.
No entanto, outros substitutos do cigarro tradicional como
o narguilé, shisha ou hookah e os dispositivos eletrônicos
para fumar (DEFs), também conhecidos como cigarros
eletrônicos (e-cigarros), obtiveram adesão da população de
diversos países com trajetória de disseminação semelhante,
ou seja, sem restrições. As informações errôneas de que
o Narguilé é isento de malefício à saúde, a inexistência
de regularização das substâncias usadas nos produtos e a
tentativa de que o e-cigarro seja um tratamento para fumantes
dependentes colaboraram para a adesão dos usuários.
Os jovens têm sido o público alvo e nos EUA a Food
and Drug Administration (FDA) declarou que o uso destes
dispositivos entre eles atingiu proporções epidêmicas. Os
atrativos permeiam entre divulgações em redes sociais
usando o produto como algo de tecnologia e design moderno
em formas de caneta, de pen drive e em variadas cores.
Além disso, as essências (tabaco aromatizado ou maassel
para narguilés), cativam novos usuários. Estas podem ser
encontradas em uma lista extensa de sabores, seja de frutas,
menta ou cappuccino, todos possuem a finalidade de inibir
o cheiro e o gosto desagradável do tabaco.
O tabaco é uma planta que pode ser fumada, inalada
ou mastigada a depender da cultura local. Dos diversos
malefícios que o uso do tabaco pode provocar se destacam
que em sua composição possuem substâncias tóxicas e
carcinogênicas ao organismo. Destaca-se também, que
o filtro do cigarro tradicional e a água do narguilé não
impedem a entrada dessas substâncias para os pulmões
ou a de monóxido de carbono (CO) que atinge a corrente
sanguínea e se liga a moléculas de hemoglobina ocasionando
redução no transporte de oxigênio (O2).Outro alerta é sobre
a nicotina, um dos seus componentes, causa dependência

por meio de atuação no Sistema Nervoso Central (SNC),
como agonista do receptor nicotínico da acetilcolina.
No caso do e-cigarro, o produto consiste em um tubo
que contém uma bateria de lítio, um ativador, além de
um dispenser de líquido, chamado de e-líquido, e-suco ou
e-juice, o qual é vendido em um refil e pode ser comprado
com quantidades de variáveis de nicotina ou sem nicotina.
Desta forma, o seu mecanismo consiste em aquecer
eletronicamente o líquido para criar um aerossol que depois
é inalado, ao contrário de informações propagadas de que
seja somente vapor de água.
A origem de sua nocividade aponta para o aquecimento
do e-juice que pode chegar a 350°C com consequente
produção de novas substâncias químicas, das quais algumas
já foram identificadas como cancerígenas e outras têm seu
mecanismo de ação no organismo desconhecido. No livro,
“Cigarro eletrônico: o que sabemos?”, de Stella Regina
Martins, do Programa de Tratamento ao Tabagismo do
Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC-FMUSP), é relatado que a alta temperatura pode
formar outras substâncias potencialmente tóxicas, como
formaldeído, acetaldeído, acroleína e acetona.
Já o narguilé tem origem no Oriente Médio e foi
disseminado no ocidente a partir da década de 90. O
equipamento contém um fornilho ou vaso, no qual o tabaco
é colocado e na sua parte de cima é, geralmente, separado
por uma folha de alumínio com furos, é inserido carvão ou
briquete de carvão. Inclui também um corpo, um vaso para
água (álcool ou refrigerante), uma mangueira e um bocal ou
piteira. O carvão é aceso e o fumante inala pela mangueira,
aspirando o ar quente resultante, que passa pelo tabaco que,
ao ser aquecido, produz a fumaça principal (mainstream
smoking aerosol).
De acordo com o estudo publicado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) – “WHO Study Group on
Tobacco Product Regulation (2005)”, o uso de narguilé de
20 a 80 minutos, corresponde à exposição aos componentes
tóxicos presentes na fumaça de aproximadamente 100
cigarros. O estudo busca ainda conhecer as nocividades
destas novas substâncias entre outras medidas de controle e
contenção das consequências delas. As pesquisas científicas
sobre o tema associam seu uso a maior índice de câncer
de pulmão, doenças respiratórias, doenças coronarianas,
doença periodontal e intoxicação por CO. Além disso, o
compartilhamento da piteira também é fonte de transmissão
de doenças infectocontagiosas, como tuberculose, hepatite,
e herpes labial.
Além dos riscos apresentados acima a Universidade da
Califórnia em Los Angeles, publicou no American Journal
of Cardiology, um estudo que apresenta que apenas 30
minutos de fumo do equipamento aumentam os batimentos
cardíacos e elevam a rigidez arterial em grau comparável ao
fumo tradicional.
Recentemente, o Centro de Controle e Prevenção de
Doenças dos EUA (CDC) reportou quantidade significativa
de casos de uma doença pulmonar misteriosa e o
Departamento de Saúde Pública de Illinois (IDPH) registrou
a primeira morte associada a tal doença. Os pacientes são
jovens e têm em comum o uso por mais de 90 dias de
cigarros eletrônicos anterior ao surgimento dos sintomas.
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A sintomatologia é descrita como dificuldade para respirar,
tosse, náusea e vômito.
O único parecer dos médicos é de que inicialmente
a doença tem semelhanças em radiografias com uma
pneumonia bacteriana ou viral, entretanto, não existe
infecção ou algo que explique os achados nas imagens até
o momento.
Os trabalhos científicos indicam que as pesquisas devem
continuar. Paralela a elas devem ocorrer elaborações de
políticas públicas de saúde, regulamentação e fiscalização
dos produtos utilizados como e-suco e maassel. As
consequências aos usuários eram consideradas a longo
prazo, no entanto, já estão surgindo e a prevenção deve ser
preconizada.
Referências
Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de
Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Manual
de Orientações Dia Nacional de Combate ao Fumo. Rio
de Janeiro, 2019.
Cohn AM, et al. Hookah tobacco smoking in a large
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Washington, 2017;68:1-5.
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Você já ouviu falar sobre viés de
publicação?

Fonte: https://www.rotamaxima.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Comolidar-com-depoimentos-negativos-no-Google.jpg
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Imagine-se ocupando o posto de um renomado
pesquisador de uma grande instituição científica. Você
trabalha em um projeto que tem por objetivo comprovar a
eficácia de determinada substância no tratamento de uma
doença qualquer. E, então, após vários meses de exaustivo
trabalho, a conclusão de sua pesquisa é a de que a substância
em questão simplesmente não possui efeito terapêutico
significativo na condição estudada. Frustrante, não? É de
se pensar, inclusive, que, ao menos, tempo e recursos foram
inutilmente jogados fora. Será?
Ainda imaginando tal situação, o que você faria com todo
aquele trabalho já desenvolvido? Possivelmente, a primeira
resposta que veio à sua cabeça foi “nada”. Isso porque não é
nem um pouco usual nos depararmos com publicações que
tratem de resultados negativos, nulos ou inesperados. E, se
você nunca parou para pensar sob esse prisma (o que é bem
provável, justamente pela razão descrita no período anterior),
pasmem, esse fenômeno da comunicação científica é muito
estudado e tem até nome: é chamado de viés de publicação.
As justificativas para sua ocorrência são as mais variadas.
Em primeiro lugar, sabe-se que não é muito interessante para
o pesquisador publicar resultados negativos, inespecíficos e
até mesmo imprecisos. Isso porque, na indústria científica,
esse tipo de conclusão sugere desenho inadequado do
estudo, induzindo a avaliação desfavorável da pesquisa e
desacreditando o autor. Sem credibilidade, o estudo perde
também visibilidade, gerando, consequentemente, um
menor número de citações. Com isso, o pesquisador não
progride na carreira científica. Da mesma forma, os próprios
periódicos (os que não são especificamente voltados para
esse tipo de publicação – sim, existem alguns poucos no
mundo que são exclusivamente destinados à publicação de
resultados negativos, como o Journal of Negative Results
in Biomedicine –), tendem a aceitar estudos com resultados
positivos, já que os negativos são, como vimos, menos
propensos a serem citados e, portanto, diminuem o fator de
impacto ou relevância do periódico.
Ademais, a decisão da não publicação pode vir do
financiador do estudo. É sabido que os patrocinadores de
pesquisas podem ser tendenciosos para os resultados que
favorecem seus interesses. De maneira concreta, as grandes
fontes de financiamento usam de sua influência para facilitar
a publicação de resultados favoráveis ou reter a publicação
de resultados desfavoráveis. Como prova disso, tem-se, em
números, que, “curiosamente”, os estudos financiados pela
indústria têm levado a resultados positivos com muito mais
frequência do que os que são financiados ou realizados por
agências independentes.
Das implicações que esse fenômeno acarreta, é possível
identificar algumas mais e outras menos evidentes. A
mais óbvia delas é, digamos, a duplicidade de dispêndios.
Ora, se você, renomado pesquisador daquela grande
instituição científica, simplesmente abandonar seu projeto
sem publicá-lo, certamente, em algum outro momento,
outro pesquisador iniciará um projeto igual ou parecido
e, inevitavelmente, chegará ao mesmo resultado negativo,
consumindo o mesmo tempo e recursos e atrasando avanços
reais naquela temática.
Além dessa, tem-se outra um pouco menos explícita, que
inclusive é alvo de grandes estudos e pode ser ainda mais
preocupante. Ela diz respeito à influência exercida pelo
viés de publicação em revisões sistemáticas com ou sem
metanálises, especialmente as de intervenção. Explicando:
esses estudos (revisões sistemáticas de intervenção) são
produzidos por meio da análise de um conjunto de ensaios
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clínicos de mesma matéria e têm como finalidade aprimorar
a conduta estabelecida em determinada situação. Diante
disso, considerando a influência do viés de publicação, ou
seja, que a maioria desses ensaios publicados se apresentam
como sendo apenas resultados positivos, infere-se que a
conclusão final da revisão intervencionista também estaria
corrompida e alheia à realidade.
Portanto, diante da importância desse tema, é
imprescindível que você, leitor, caso seja um pesquisador
(ainda que não renomado e nem de uma grande instituição
científica), não deixe de lado as conclusões negativas ou
inesperadas de seus trabalhos. Afinal, esses resultados
também são sinônimos de conhecimento e se concretizam
como sendo importantes fontes de aprendizado para a
comunidade. Isso, é claro, se forem publicados.
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Segundo o poeta brasileiro Mário Quintana, “somente as
crianças e os velhos conhecem a alegria de viver dia-a-dia,
hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se estendem
além de cinco minutos”. Para os pequenos, a alegria está
na simplicidade, no carinho, na atenção e cuidado. Se a
medicina é a arte de cuidar, a pediatria é uma das suas obras
mais desafiadoras. A criança é um ser particular, e lidar com
essas particularidades é o trabalho desse profissional.
De acordo com a presidente da Sociedade Brasileira
de Pediatria, Dra. Luciana Rodrigues Silva, o termo
“Pediatria”, criado em 1880, foi originado da junção de
duas palavras gregas: Paidos (criança) e iatreia (processo de
cura)”. Entretanto, mais que atuar no processo de cura, esse
especialista deve atuar na prevenção, educação em saúde,
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, cura
de doenças e, quando esta não for possível, deve prover
conforto físico e psíquico à criança e seus familiares.
Vale lembrar que acima de tudo, o pediatra é o médico
de toda uma família. Ele sabe que quando uma criança
adoece, todo seu entorno se fragiliza. Assim, além do tão
necessário conhecimento técnico e científico, é preciso que
esse profissional seja sensível a dor do outro, empático,
humano...
Por isso, aqui vão algumas dicas de como estabelecer uma
boa relação médico-paciente-família em pediatria:
1 - Não subestime, mas não se deixe levar. Não é à toa a
máxima consagrada: “mãe sempre tem razão”. Escute com
atenção as preocupações dos pais, eles podem dar boas pistas
sobre o problema. Ainda assim, não aceite passivamente
tudo que lhes passarem. É comum superestimar quando se
está preocupado;
2 - Tenha uma visão global. Não se prenda somente às
queixas, pois elas podem parecer banais, mas, muitas vezes,
ocultam problemas mais sérios;
3 - Não exclua a criança. Além da atenção às queixas
da família, é importante que o médico procure escutar e se
atentar a criança, assim, poderá perceber comportamentos
sugestivos de algum processo patológico, como prostração,
choro excessivo e irritabilidade;
4 - Não tenha medo de conversar. O “ritual da
aproximação”, que visa o relaxamento da ansiedade que
paira na consulta pediátrica, é pautado na comunicação
habilidosa. A conversa é a forma mais fácil de conseguir
ganhar a atenção e a confiança da criança. Pergunte sobre a
rotina, o que mais gosta de fazer, qual o filme preferido, a
cor predileta.
5 - Crie vínculos com a criança. Conhecer o universo
infantil, os novos personagens dos desenhos animados e
as músicas mais atuais do universo infantil pode contribuir
para o estabelecimento de um vínculo de confiança de forma
mais lúdica.

Fonte: https://medicosgps.com/wp/2019/04/26/estrenimiento-en-ninoscomo-tratarlo

Atualmente, existem cerca de 37 mil pediatras em atividade
no Brasil, responsáveis por garantir o desenvolvimento
pleno das próximas gerações. Às crianças, o médico deve
dar tudo de si, ser aquele que elas podem confiar. Para
elas, não existe bem maior que o médico possa lhe dar
que a atenção e o cuidado, pois assim como afirmou o
escritor americano Leo Buscaglia, “a única coisa de valor
que podemos dar às crianças é o que somos, e não o que
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temos”. É o que o médico é capaz de fazer naqueles cinco
minutos de espera e desejo, que define o quão especial ele
consegue ser. Na pediatria, tudo é magia para fazer “sumir”
aquelas manchinhas do corpo. É um faz de conta, que faz
a “picadinha” doer menos. É um sonho que traz consigo
a esperança de se recuperar mais rápido, mas é, acima de
tudo, a expressão da verdadeira arte de brincar, enquanto
se é médico.
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Anamnese: Por que você escolheu essa especialidade?
Como soube que era a sua “paixão”?
R: Desde que escolhi a Medicina, já pensava em cirurgia
geral. Nos meus primeiros anos do curso, acompanhei
alguns cirurgiões no Hospital Pronto Socorro Municipal de
Cuiabá e acabei me apaixonando mais pela área cirúrgica.
No internato, tomei a decisão e, cada dia mais, vejo que
estou no caminho certo.
Anamnese: Como é a sua rotina atualmente?
R: A rotina é intensa, com horários que variam a cada
estágio, em geral das 07h às 19h, incluindo alguns plantões
no final de semana.
Anamnese: Por que você escolheu a UNIFESP?
R: Eu pretendia me especializar em uma instituição de
grande porte, devido a oportunidade de ter contato com
diversas subespecialidades. Assim, eu teria uma ampla
vivência em todas as áreas e seria mais fácil tomar a decisão
da próxima etapa, escolher uma subespecialidade, com base
em experiências de rotina.
Anamnese: Quais os principais pontos positivos e
negativos da sua especialidade?
R: Os pontos positivos são: oportunidade de realizar
diversos procedimentos, tanto pequenos quanto grandes;
várias opções de subespecialidades. Já os pontos negativos
são a rotina intensa e cirurgias longas.
Anamnese: É possível conciliar a residência médica com
plantões fora da sua instituição?
R: Depende muito do lugar onde irá exercer a residência.
Em instituições maiores, devido a rotina mais intensa, os
horários podem ser extrapolados frequentemente, não
permitindo assumir plantões fixos. Porém, aos finais de
semana, as vezes é possível realizar um ou outro plantão.
Depende sempre da necessidade e do grau de cansaço de
cada um.
Anamnese: Como você se preparou para as provas de
residência médica?
R: A preparação foi realizando diversas provas das
instituições e revisando os assuntos mais cobrados em cada
uma delas. Tive que me abster de alguns momentos de lazer
para focar no meu objetivo e, no final, a recompensa veio.
Anamnese: O que você deixaria como orientação para
os estudantes que estão prestes a escolher uma residência
médica?
R: A principal orientação é conhecer bem cada
especialidade, não apenas as doenças mais prevalentes ou
mesmo o retorno financeiro, mas sim a rotina da área que
pretende exercer, uma vez que será esta que te acompanhará
diariamente durante a caminhada profissional.

O entrevistado do quadro “Minha residência médica, minha
vida!” desta edição é o Thulio Fernandes de Souza. Médico,
formado na 49ª Turma de Medicina da Universidade Federal
de Mato Grosso, tem 27 anos e atualmente é residente de
cirurgia geral na Escola Paulista de Medicina, da UNIFESP.
Nesta entrevista, Thulio nos contou um pouco sobre sua
trajetória e seu dia-dia como médico residente. Leia!

Anamnese: O que você deixaria como dica para os
estudantes de Medicina, em relação a faculdade?
R: Recomendo que aproveitem tudo o que ela dispõe,
principalmente no que tange as áreas práticas no internato.
Aprender o máximo com cada preceptor, cada paciente e
cada colega. Se permitir gostar de cada especialidade para
no fim tomar a decisão certa. Participem de congressos,
projeto de pesquisa e cursos, visando sempre aprimorar o
conhecimento e enriquecer o currículo.
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Minha residência médica, minha
vida!
Anamnese: Como você descreveria a sua graduação?
R: O modo de ensino, desde o ciclo básico, com as tutorias,
até chegar no internato, fez com que eu desenvolvesse a
autonomia para o estudo, sem depender o tempo todo do
orientador. Tanto no ensino básico, quanto no internato, os
professores eram capacitados e nos estimulavam a estudar
sempre. Enfim, posso dizer que a graduação correspondeu
às minhas expectativas.
Entrevistadora
Gabrielle da Silva Pinto, acadêmica de Medicina da
turma 61 da UFMT.

O que rolou nesse semestre

Ação do projeto Inserção no Ensino Médio - E. E. Liceu
Cuiabano Maria de Arruda Müller

Apresentação do grupo PET Medicina UFMT na
Semana do Calouro 2019/2
Capacitação 2019/2 do projeto Começando Cedo

II Curso de Educação Continuada em Imunologia
Projeto Campanhas Comunitárias em Saúde - Marajá em
Ação 2019

Veja mais!
Curtiu esta edição do Jornal Anamnese e gostaria de ler
mais? Confira nossas edições antigas no site “petmedicina.
com”! Acompanhe, também, nossas páginas no Facebook e
no Instagram para ficar ligado nos próximos eventos!
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