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Burnout: a síndrome
da exaustão

E

stresse no trabalho é algo
corriqueiro, mas quando
em excesso e de forma contínua,
pode acarretar uma síndrome
conhecida como Burnout. Saiba
mais sobre essa problemática
atual.
pág. 3

Uso medicinal da
maconha

V

ocê sabe quais são
substâncias medicinais
presentes na maconha e como
elas agem no corpo humano
para tratar os sintomas de
diversas doenças? Nesta edição
trazemos essas informações
e muitas outras.
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O protetor solar como
aliado diário.

A

exposição solar é
necessária, porém precisa
ser controlada. Pensando nisso,
trouxemos conhecimentos
sobre os diferentes tipos
de fotoproteção e como
fazer o uso adequado. Não
deixem de conferir!
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Minha residência
médica, minha vida!

E

ntrevistamos a médica
Myllena Morbeck Arantes
Rocha, egressa da 49ª Turma de
Medicina da UFMT e residente
de Clínica Médica no Hospital
de Câncer de Mato Grosso.
Confira o que ela nos conta de
sua trajetória.
pág. 6

Editorial
Caros leitores do Jornal Anamnese,
Bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal!
Para abrir esta edição discutimos sobre o “Burnout”, uma doença que tem afetado inúmeros profissionais na Era atual. De
acordo com inúmeros artigos, há a constatação de que o Burnout apresenta alta prevalência entre diversas profissões. Saiba
como prevenir e buscar ajuda para essa patologia nesta matéria!
Já é hábito para você usar protetor solar? Independente da sua resposta, na matéria “O protetor solar como aliado diário”
enfatizamos mais alguns aspectos importantes desta prática de autocuidado também entre estudantes. Saiba mais sobre
os mecanismos dos protetores solares e as alternativas para prevenção do envelhecimento precoce e doenças utilizando
corretamente estas medidas. Vale a pena conferir e ter certeza que você está se protegendo de maneira adequada.
Além disso, trouxemos uma matéria sobre o “Uso medicinal da maconha”, haja vista a grande repercussão nas mídias e seu
grande potencial como alternativa terapêutica em diversas patologias. É sabido que a planta Cannabis sativa possui vários
metabólitos ativos que possuem aplicações terapêuticas, porém outros apresentam potencial tóxico, especialmente quando
usados para fins recreativos. Vale a pena conferir, formar sua opinião e saber mais sobre essa nova proposta de tratamento
complementar.
Trouxemos, também, mais uma entrevista do quadro “Minha residência médica, minha vida!”. A entrevistada da vez é a
médica Myllena Morbeck Arantes Rocha, formada pela turma 49 de medicina da UFMT e residente de Clínica Médica no
Hospital de Câncer de Mato Grosso. Não vamos dar spoilers, aproveite as valiosas informações que a veterana nos trouxe.
Ah! Não deixe de checar as atividades que rolaram recentemente na nossa Faculdade, e o que vem por aí na última página,
além das recomendações sobre filmes e livros. 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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ApreciARte
“Atualmente, a realidade de medicalização
excessiva está muito presente nos nossos dias.
Cada vez mais somos dependentes da interferência
medicinal, nossos dias e horas passam a serem controlados por procedimentos, remédios e cirurgias.
Não somos mais controladores do nosso próprio
ser, que agora é terceirizado à indústria médica.”
Thiago Alves de Souza, acadêmico de Medicina
da turma 61 da 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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Burnout: a síndrome da exaustão
O trabalho ocupa parte considerável do tempo da maioria
da população. Embora possa ser um motivo de prazer e
realização pessoal, às vezes, essa atividade também acarreta
constantes níveis de estresse que podem ser o gatilho para
o desenvolvimento de uma síndrome conhecida como
Burnout.
A palavra Burnout (Figura 1) é um jargão da língua inglesa
que significa “aquilo que parou de funcionar por completa
falta de energia”. Esse termo foi usado pela primeira vez
em 1974 pelo psicanalista alemão Herbert Freudenberger
para descrever um quadro de profunda exaustão emocional,
distanciamento das relações pessoais e diminuição do
sentimento de realização pessoal gerado, justamente, pelos
níveis exorbitantes de estresse no trabalho. Posteriormente,
a psicóloga Christina Maslach também sistematizou a
síndrome de Burnout nestas 3 dimensões mencionadas
anteriormente. A exaustão emocional compreende quadros
de irritabilidade, distúrbios do sono, sentimentos de
desesperança, solidão e depressão. O distanciamento afetivo
provoca sensação de alienação em relação aos outros, de
modo que o doente pode se afastar da sociedade. Por fim, a
baixa realização pessoal ou baixa satisfação com o trabalho
envolve uma sensação de que pouco tem sido alcançado
na vida profissional ou o que é feito não é suficiente.
Atualmente, a 11ª Revisão da Classificação Internacional de
Doenças (CID-11) descreve o Burnout como uma síndrome
que influencia o estado de saúde ou o contato com os
serviços de saúde.
E em relação à prevalência dessa síndrome? Segundo
o artigo “Síndrome Burnout ou estafa profissional e os
transtornos psiquiátricos”, entre os profissionais de 3
hospitais universitários no Rio Grande do Norte, 93%
destes apresentavam Burnout de níveis moderados a
elevados. Outros estudos revelam que, dentre as categorias
profissionais, os médicos são uma das principais vítimas
deste quadro de exaustão, juntamente com os policiais,
enfermeiros e professores. Esse contexto é preocupante
visto que essa síndrome está associada a diversos problemas
de saúde, principalmente a depressão.

No contexto médico, o Burnout aparece até mesmo antes
do ingresso no mercado de trabalho. De acordo com o artigo
“Mental health problems among medical students in Brazil:
a systematic review and meta-analysis”, 13,1% dos alunos
de medicina foram diagnosticados com essa síndrome. Além
disso, outros problemas de saúde mental também tiveram
prevalência maior entre os acadêmicos de medicina como
depressão e ansiedade.
Diante dessa prevalência alarmante do Burnout,
é importante identificar os fatores de risco para o
desenvolvimento dessa síndrome. Estes envolvem
principalmente três dimensões: o ambiente de trabalho, a
personalidade de cada indivíduo e a influência da sociedade
que o cerca. Na ocupação profissional, as características
associadas com índices superiores de Burnout são,
principalmente, a sobrecarga e as relações interprofissionais
ruins. Quanto às características pessoais que podem ser
preditores do Burnout destacam-se a competitividade em
excesso, pessimismo, perfeccionismo e a incapacidade de
lidar com frustrações.
Para realizar o diagnóstico do Burnout é importante a
análise de um psiquiatra ou psicólogo. Todavia, um dos
principais desafios para a detecção desse quadro é o fato
de que, muitas vezes, essa situação de profunda exaustão é
negligenciada pelas pessoas. Em relação ao tratamento, este
é feito principalmente por meio da psicoterapia, mas também
pode ser necessário o uso de medicamentos (antidepressivos
e/ou ansiolíticos).
E quanto a prevenção? Esta é realizada por meio da
manutenção de atividades de lazer, realização de programas
que “fujam” da rotina, exercícios físicos constantes e
descanso adequado. Assim, de modo geral, evitar o Burnout
envolve, principalmente, a manutenção de uma saúde mental
satisfatória.
Referências
PACHECO, JP. et al. Mental health problems among
medical students in Brazil: a systematic review and metaanalysis. Rev. Bras. Psiquiatr., v. 39, (4): 369-378, jan
2017.
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sintomas e como tratar. Ministério da Saúde, [s.d.].
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de 2019.
TRIGO, T.R.; TENG, C.T.; HALLAK, J.E.C. Síndrome
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Figura 1. Disponível em: https://www.range.co/blog/how-to-preventworkplace-burnout-on-your-team

Autor: Maria Julia Medeiros Metello, acadêmica de
Medicina da turma 63 da UFMT.
Colaborada: Profª. Dra. Angela Terzian, PsiquiatraUFMT.
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O protetor solar como um aliado diário
A exposição solar entre os estudantes é uma situação
muito frequente pois, diariamente, se faz necessário o
deslocamento para realizar atividades, além de ser muito
comum a prática de esportes ao ar livre e até mesmo
atividades recreacionais, nas quais há exposição aos raios
solares. Por vezes, as mídias destacam a importância do
uso do filtro solar ou acessórios que protejam contra os
raios ultravioleta (UV), mas você realmente sabe qual é
o mecanismo de ação desses fotoprotetores e o porquê é
necessário ter mais conhecimento sobre esse assunto?
Em primeiro lugar, é necessário que se entenda a
diferença entre os raios UVA, UVB e UVC (Figura
2). O comprimento das ondas UVA está entre 315 nm a
400 nm e é o principal responsável por induzir processos
oxidativos no organismo. Ao ser absorvido, o UVA reage
com o oxigênio molecular, produzindo espécies reativas
capazes de induzir reações inflamatórias cutâneas e danos
ao DNA. O UVB compreende raios entre 280 nm e 315
nm e é fator de risco estabelecido para lesões, pois, além
de propiciar mutações no DNA dos queratinócitos, exerce
efeito supressor no sistema imunológico da pele. Também é
responsável por conferir pigmentação à pele, pois estimula
maior produção de melanina, mecanismo endógeno de
proteção contra os raios solares. A banda dos comprimentos
de onda dos raios UVC vai de 100 nm a 280 nm e devido sua
curta penetração na epiderme, não é tão efetiva quanto as
radiações UVA e UVB no estímulo da síntese de melanina.
Sendo assim, os raios solares podem desenvolver respostas
agudas como eritemas bem como ser fator de risco para
um envelhecimento precoce e para o desenvolvimento de
melanomas.
E o mecanismo de ação dos fotoprotetores?
Os protetores solares ou fotoprotetores tópicos são
desenvolvidos para o uso na pele íntegra, com a finalidade de
interferir na radiação que incide sobre ela. São subdivididos
em inorgânicos (ou físicos), os quais atuam refletindo os
raios UV, ou orgânicos (químicos) que agem absorvendo a
radiação. A maioria dos protetores solares comercializados
são compostos que combinam os mecanismos físicos e
químicos, a fim de fornecer a maior eficácia possível em

Figura 2. Disponível em: https://www.deboratentis.com/sunscreens-everythingyou-need-to-know-about-them/uva-uvb-uvc-rays/

questão de tempo de duração na pele Fator de Proteção
Solar (FPS) e cobertura para os comprimentos de onda
UVA e UVB. Os componentes dos veículos podem ser
variados como aerossóis, cremes, loções, géis e bastões. Os
fotoprotetores tópicos devem ser reaplicados em períodos de
2-3 horas, principalmente, se houver contato com a água e
podem ser acompanhados de ativos de ação secundária entre
os quais estão pigmentos, antioxidantes e controladores de
oleosidade.
Quanto ao FPS, os números correspondem ao tempo de
exposição solar segura que o produto permite. Ou seja,
um protetor solar com FPS 15 proporciona 15 vezes mais
tempo de exposição sem danos à pele se comparada à não
utilização do produto.
Existem também fotoprotetores orais, os quais são
combinados de compostos que agem em nível celular ou
molecular, com o intuito de minimizar os efeitos danosos
causados pela exposição à radiação. Alguns exemplos são
as vitaminas C e E, conhecidas por combaterem os radicais
livres, além de carotenoides, polifenóis, probióticos e
alguns ácidos graxos essenciais. É importante que se saiba
que o uso desse mecanismo de proteção não substitui o uso
dos fotoprotetores tópicos, uma vez que os dois agem de
maneiras muito distintas e que o uso deve ser orientado
preferencialmente por um médico dermatologista.
Outra forma de proteger a pele e seus anexos da exposição
à radiação é por meio de instituição de uma barreira
mecânica. Chapéus, roupas, óculos de sol, sombras, vidros,
películas de insulfilm e guarda-sóis são alguns exemplos
de fotoprotetores mecânicos. O uso de roupas adequadas,
óculos, chapéus e sombrinhas podem ser bons aliados em
práticas recreacionais que requeiram exposição solar.
E a relação dos estudantes de medicina com o uso de
protetores?
Um interessante estudo, realizado em 2012 com
estudantes na cidade de Curitiba-PR teve como objetivo
analisar a exposição e a proteção solar entre os estudantes
de Medicina, por meio da aplicação de um questionário. A
análise dos dados coletados verificou que embora a maioria
fosse detentora de certo conhecimento a respeito dos
malefícios da exposição inadequada aos raios UV, poucos
se protegiam como recomenda a Sociedade Brasileira de
Dermatologia (SBD), negligenciando, principalmente, a
reaplicação dos protetores tópicos. A pesquisa revelou
dissonâncias entre conhecimento teórico e prática a respeito
das medidas fotoprotetoras no dia a dia destes estudantes. No
entanto, os resultados obtidos trouxeram benefícios críticoreflexivos para os participantes que necessitam melhorar
a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e
atitudes mais saudáveis e seguras quanto à exposição solar,
bem como lidar com a prevenção de danos solares, pois
deverão repassar orientações apropriadas a seus familiares,
amigos e futuros pacientes. Sendo assim, verifica-se a
importância de conhecer mais a respeito da ação dos raios
UV no organismo e quais atitudes podem ser tomadas a fim
de evitar possíveis danos ou o desenvolvimento de doenças
mais graves como o câncer de pele. A SDB desenvolveu
um Consenso Brasileiro de Fotoproteção, no qual podem ser
consultadas informações adicionais sobre o assunto.
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O protetor solar como um aliado
diário
Você sabia?
Que a utilização do extrato de algumas plantas pode ser
efetiva para a prevenção dos efeitos nocivos das radiações
UVA e UVB à pele? Estudos demonstraram que, por
exemplo, o uso oral do extrato de Polypodium leucotomos
possui mecanismos antioxidante e um fotoimunomodulador
atuando, respectivamente, no combate às espécies reativas
de oxigênio originadas da radiação e diminuição da resposta
inflamatória aguda que se dá na pele devido à exposição
inadequada aos raios UVA e UVB.
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Uso medicinal da maconha
Recentemente o uso de produtos à base de canabidiol em
associação com outros canabinoides tornou-se assunto de
destaque e pesquisa em todo o mundo. Porém, fato é que a
planta Cannabis sativa vem sendo utilizada para vários fins
há milhares de anos e há indícios de seu uso na China antes
mesmo da Era Cristã, seja para aliviar dores como para tratar
doenças como Malária, Tuberculose entre aplicações empíricas.
Igualmente na Índia seu uso é descrito há mais de três mil
anos para tratamento de transtornos mentais como ansiedade
e histeria. No entanto, a partir da evolução científica e acesso
a pesquisas, o papel exato dessa substância no organismo vem
sendo elucidado, bem como os benefícios dos seus metabólitos
para o tratamento de doenças. A partir da autorização da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em
2015, para importação de produtos à base de canabidiol para
uso medicinal, as solicitações de uso no Brasil aumentaram
700%. Segundo a Fiocruz, existem hoje cerca de 8 mil
pacientes autorizados a importar e fazer uso desses produtos.
Estudos mostram que os mesmos atuam promovendo melhora
nos sintomas de diversas doenças como: Epilepsia, Alzheimer,
Esclerose Múltipla, Anorexia, Mal de Parkinson, câncer, dores
crônicas, tratamento paliativo entre outras aplicações.
Mas como ocorre a ação farmacológica dos canabinoides?
A Cannabis sativa é composta por mais de 400 substâncias,
mas apenas duas têm comprovadamente efeitos terapêuticos:
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o tetrahidrocanabinol (THC) e o canabidiol. O termo
canabinoides é usado para substâncias derivadas dessa
planta e para compostos sintéticos capazes de atuar direta ou
indiretamente em receptores canabinoides. Estes compostos,
apesar de terem estruturas químicas similares, podem causar
diferentes ações farmacológicas, a depender, principalmente,
da interação do sistema endocanabinoide com os respectivos
receptores e enzimas de síntese e degradação.
Mas como é, e de que forma atua esse sistema
endocanabinoide?
Estudos científicos recentes sobre a fisiologia deste
sistema revelaram a descoberta de diferentes tipos de
receptores específicos para os canabinoides, denominados
“CB1” e “CB2”. Os receptores canabinoides CB1
encontram-se distribuídos em muitas áreas do sistema
nervoso central (SNC), principalmente nos gânglios basais,
cerebelo, hipocampo, córtex, amígdala e núcleo accumbens.
Já os receptores CB2 não são encontrados no SNC, sendo
localizados em áreas periféricas como, células do sistema
imunológico e também sistema hematopoiético (Figura 3).
Além disso, o sistema endocanabinoide humano é formado
pelas enzimas metabolizadoras, transportador membrana e
ligantes (endocanabinoides). Entre os endocanabinoides
endógenos citam-se: anandamida e 2-araquidonilglicerol
(2AG); bem como com os fitocanabinoides: delta-9-THC
(tetra-hidrocanabinol) e canabidiol (CBD). O sistema
é responsável por atuar em diversas funções: algumas
atividades vitais como controle da divisão celular,
metabolismo, sistema imunológico e ainda na atividade
cerebral. Uma vez que esses endocanabinoides são
substâncias muito semelhantes aos canabinoides presentes
nas plantas, estes podem ser utilizados medicinalmente de
forma a atuar nestes sistemas.
De que forma essas substâncias podem ser utilizadas?
Inúmeras são as formas de uso para obtenção dos efeitos
terapêuticos dos canabinoides, entre elas estão pomadas,
chás, óleos, manteigas e, em raros casos, o fumo, sendo este
o modo menos aconselhável. De fato, a forma de tratamento
deve ser definida pelo médico, avaliando-se vários fatores
como a doença a ser tratada, idade e condição física do
paciente.
É válido ressaltar que o uso recreativo e crônico da
maconha tem efeitos nocivos na função cognitiva, além do
risco aumentado da indução de psicose na população de
risco. Estes efeitos são mais comumente associados ao THC,
enquanto os estudos com produtos à base de canabidiol
mostram que este (mesmo quando associado a baixas doses

Figura 3. Disponível em: https://cbdjubilee.com/endocannabinoid-system/
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de THC) é usado de forma segura. Além disso, esta substância
não tem efeito psicotrópico (não causa alterações de percepção
e humor), não causa dependência e tem baixa toxicidade.
Além disso, o CBD parece ter benefícios em inúmeras funções
cerebrais, consequentemente, o interesse nesta terapia para
diversas desordens mentais e psicológicas só tem aumentado.
Como é feita a dispensação de derivados de canabinoides
para uso medicinal?
Fato é que a maior dificuldade até então estava no processo
para obtenção do produto, o qual tinha sua comercialização
proibida no Brasil e precisava ser importado por meio de
autorizações excepcionais. Porém, há pouco foi aprovada
a regulamentação para importação de produtos à base de
canabidiol pela ANVISA, com esta decisão, estes produtos
poderão ser vendidos em farmácias, mediante prescrição
médica. Ainda, recentemente, essa resolução aprovada,
entrou em vigor, e as empresas interessadas em fabricar
e comercializar o produto puderam entrar com pedido de
autorização. Finalmente, a autorização sanitária do primeiro
produto à base de canabidiol para ser comercializado no país
foi publicada neste mês de abril. Trata-se de um fitofármaco,
com concentração de THC de até 0,2.
Além disso, o tipo de prescrição médica necessária vai
depender da concentração de THC: nas formulações com
concentração de THC inferior a 0,2%, o produto deverá ser
prescrito por meio de receituário tipo B; já os produtos com
concentração de THC superior a 0,2% só poderão ser prescritos
a pacientes terminais ou que tenham esgotado as alternativas
terapêuticas de tratamento. Neste caso, o receituário para
prescrição será do tipo A, o qual é mais restrito.
Remédios ou medicamentos de derivados de
canabinoides?
Apesar da liberação para a comercialização, o cultivo da
planta em território brasileiro foi vetado. Sendo assim, os
fabricantes que desejarem produzir os medicamentos, deverão
comprar de outros países o substrato semi elaborado da planta.
A importação do medicamento padronizado pode ser realizada
também, porém por vezes o tratamento torna-se oneroso.
Algumas famílias de pacientes que comprovaram os
benefícios deste tratamento em algumas patologias,
conseguiram judicialmente autorização para o cultivo da planta
e extração do óleo essencial para uso terapêutico. É importante
ressaltar que o cultivo domiciliar origina um remédio à base de
cannabis, e somente um medicamento industrializado garante
dose terapêutica e segurança farmacológica no que se refere
a estudos pré-clínicos e clínicos das substâncias ativas em
questão.
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Minha residência médica, minha vida!

A entrevistada do quadro “Minha residência médica,
minha vida!” desta esdição é a Myllena Morbeck Arantes
Rocha, egressa da 49ª Turma de Medicina da UFMT e
residente de Clínica Médica no Hospital de Câncer de Mato
Grosso. Nesta entrevista, a médica nos contou um pouco
sobre sua trajetória e seu dia-dia como médica residente.
Leia!
Anamnese: Por que você escolheu essa especialidade?
Como soube que era a sua “paixão”?
R: Na verdade, durante todo o período acadêmico,
incluindo todas as greves e as férias, eu estava dentro
do hospital pedindo estágio e uma oportunidade para
acompanhar os médicos e os procedimentos (alguns eu
ainda não conhecia). Como meu primeiro contato foi com
cirurgia, durante toda a graduação eu queria fazer cirurgia
oncológica. Quando eu comecei o internato eu conheci
um médico hematologista, apesar de sempre gostar de
cirúrgica, eu sentia falta do raciocínio clínico da clínica
médica. Assim, durante uma greve longa, eu acompanhei
esse profissional e gostei muito da parte clínica e de todos
os pacientes com patologias complexas que pude conhecer.
Além disso, percebi que a hematologia me permitiria ainda
fazer procedimentos cirúrgicos (coisa que eu gostava). No
momento, estou terminando clínica médica no Hospital de
Câncer de Mato Grosso e espero ingressar em hematologia
em breve. Por vezes, você tem um professor maravilhoso
e acha que gosta da especialidade daquele professor, e em
relação a clínica cirúrgica, percebi que eu gostava do modo
que os professores ensinavam e não da clínica cirúrgica em
si. Por isso eu recomendo que façam estágios em várias
especialidades com vários médicos diferentes, para você

Anamnese
Minha residência médica, minha vida!
descobrir do que você gosta. Eu fiz estágio em radiologia,
em endócrino e descobri vários ramos da medicina que eu
talvez faria e outros que eu jamais faria.
Anamnese: Como é a sua rotina?
R: Na residência de clínica médica a rotina é bem
pesada, temos no mínimo 60 horas semanais e temos
uma programação no estágio. O R1 (residente que está no
primeiro ano da sua especialidade) atua, principalmente,
na enfermaria e ambulatório, sendo que em um período da
semana temos aula. No final de semana temos uma escala,
mas como somos em 04 residentes, quase todos os finais de
semanas temos plantões. Na minha residência, faço vários
procedimentos, discuto muitos casos com meus preceptores
e ainda atuo em ambulatórios de outras instituições de ensino
da cidade. O R2 tem um maior foco em medicina intensiva
e temos um estágio optativo no qual passamos um mês onde
quisermos para ver como funciona o serviço da especialidade
que desejamos para R3. Basicamente é isso: enfermaria,
ambulatório, terapia intensiva e estágio extracurricular.
Anamnese: Por que você escolheu essa instituição?
R: Minha dica é o que eu já falei: façam estágio, conheçam
a residência, conheçam o serviço que vocês querem fazer,
conheçam a especialidade, o dia-a-dia. Tenham curiosidade
em conhecer a parte financeira, o quanto aquela especialidade
é rentável e se está dentro dos seus planos.
Acredito que medicina não é para quem quer, mas para
quem gosta, tenha prazer naquilo que você vai fazer,
independente se for rentável ou não. Qualquer profissão
que você decidir seguir, se fizer bem feito, o dinheiro será
consequência.
Anamnese: Qual a sua dica para os estudantes de medicina
em relação a faculdade?
R: Aproveitar o máximo para fazer estágio, monitoria,
ligas, publicações, pois, assim, você consegue conhecer
todas as áreas que você pretende seguir. Então minha dica é:
estudem o que precisam estudar.
Anamnese: Como você descreveria a sua graduação?
R: A UFMT tem uma formação muito boa, na minha
época, o método de ensino foi Problem Based Learning
(PBL) misto, além das tutorias, tínhamos aulas tradicionais
também, meus tutores eram muitos bons, mas aprendi muito
mais correndo atrás sozinha. Então a faculdade te dá uma
base, mas você precisa se dedicar muito além do que ela te
dá. A vida profissional te cobra muito mais, quando você
se forma você se transforma do dia pra noite. Você nunca
será bom o suficiente, você está sujeito a erros e a defeitos,
você tem responsabilidades como se tivesse formado há
tempos. Sempre se dedicar e fazer disso prazeroso para você,
pois você está cuidando de vidas que são importantes para
outras pessoas. Nossa profissão é muito linda, isso está se
perdendo aos poucos, estão entrando na graduação pensando
em dinheiro, mas não é bem assim. Tem esse lado e está
cada vez mais difícil, pois estão entrando muitos médicos
no mercado de trabalho, por isso especializem-se e entrem
na residência. Curtam a faculdade, estudem e se dediquem
também.
Entrevistadora: Gabrielle da Silva Pinto, acadêmica de
Medicina da turma 61 da UFMT.
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Para quem curte ler!
A autobiografia de Dr. Henry Marsh, um dos livros mais
premiados no exterior, revela os bastidores nem sempre
edificantes e, por vezes, assustadores de sua profissão. Os
triunfos, os desastres angustiantes, os arrependimentos e os
momentos de humor negro que caracterizam a vida de um
neurocirurgião. Como viver com as consequências de uma
cirurgia malsucedida que poderia salvar uma vida? São essas
e outras indagações que conduzem o livro “Sem Causar Mal,
Histórias de Vida, Morte e Neurocirurgia”, aclamado como
um dos melhores lançamentos literários de 2014 por The
New York Times, Financial Times, Washington Post e The
Economist. Como viver com as consequências de uma cirurgia
malsucedida que poderia salvar uma vida? São essas e outras
indagações que conduzem o livro “Sem Causar Mal, Histórias
de Vida, Morte e Neurocirurgia”, aclamado como um dos
melhores lançamentos literários de 2014 por The New York
Times, Financial Times, Washington Post e The Economist.

Para quem curte filmes!

Em uma distopia alusiva a um futuro não tão distante, uma
comunidade no interior do sertão nordestino, chamada Bacurau,
sofre, após a morte de uma matriarca, com fenômenos estranhos.
A cidade some do mapa, começa a ser rondada por drones,
nunca antes vistos, e estrangeiros aparecem pela primeira vez
na comunidade. Na sequência, mortes começam a ocorrer,
carros são alvejados e a população se articula para resistir a estes
acontecimentos, na luta pela sobrevivência.

Anamnese
O que rolou nesse semestre
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O que vem por aí!

II Curso de Educação Continuada e Atualização em
Imunologia – Cuiabá - MT. Nov/2019

Projeto de Extensão do PET Ações Comunitárias
em Saúde – Atividade Capela João Paulo II, Bairro:
Praerinho – Cuiabá - MT. Dez/2019

Projeto de Extensão da Faculdade Medicina – FM
– UFMT Cuiabá – Curso Preparatório para o ENEM
Aprovados MedAcesso 2020!!

Veja mais!
Curtiu esta edição do Jornal Anamnese e gostaria de ler mais? Confira nossas edições
antigas no site “petmedicina.com” ou pelo nosso qrcode! Acompanhe, também, nossas
páginas no Facebook e no Instagram para ficar ligado nos próximos eventos! Gostaria
também de acessar o Podcast da FM-UFMT, acesse o qrcode.
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PODCAST FM-UFMT.

