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Anamnese

Projetos da UFMT em
meio à pandemia

T

anto se fala no novo
coronavírus, mas você
já leu sobre iniciativas que
estão sendo criadas para tentar
combater as adversidades que
a pandemia trouxe? Confira
algumas que estão sendo
desenvolvidas pela UFMT!
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Indicações de livros

A

Editorial

s
opções
de
entretenimento estão se
esgotando? Aproveite o tempo
livre para desenvolver um
hábito muito saudável: ler. E
para te ajudar, o acadêmico
Bruno B. Valadares escreveu
uma matéria interessantíssima
sobre dicas de leitura durante a
quarentena. Confira!
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Dicas para preservar
sua saúde mental
durante a quarentena

U

m
turbilhão
de
informações, medos,
angústias, incertezas e
mudanças na rotina. Em
meio à tanta transformação,
reunimos algumas dicas
para te ajudar a cuidar da
sua saúde mental.
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Minha residência
médica, minha vida!

N

essa edição especial do
quadro, entrevistamos
novamente o médico Thulio
Fernandes de Souza. Dessa
vez, Thulio nos conta
especificamente sobre sua
rotina na residência médica
durante a pandemia da COVID19. Não perca!
pág. 7

Caros leitores do Jornal Anamnese,
Bem-vindos à mais uma edição do nosso jornal!
Informamos, de antemão, que esta é uma edição especial! Nela, trataremos exclusivamente do tema mais atual possível:
a pandemia da Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19, coronavirus disease-2019) e seus desdobramentos. Obviamente,
sabemos que essa temática já vem sendo exaustivamente discutida nos mais diversos meios de comunicação. Diante disso,
tentamos trazer à você, leitor, uma abordagem diferente e, esperamos que, interessante!
Para começar, trouxemos a primeira matéria com o objetivo de informá-lo acerca dos projetos que vêm sendo desenvolvidos
na UFMT no contexto da pandemia. Diante de tantas notícias negativas, é muito importante que enxerguemos as coisas boas
que vêm sendo feitas, a fim de nos proporcionar esperança de dias melhores. Logo, é indispensável a leitura dessa matéria,
que, aliás, ficou incrível.
Além dessa, uma interessantíssima matéria sobre saúde mental e como preservá-la também está presente nesta edição.
Em tempos de quarentena, a quantidade de estressores aumenta muito e, logo, probabilidade de nos afetarmos mentalmente
também. Portanto, trouxemos dicas valiosas para te ajudar a se manter “no eixo” durante esse período difícil. Não deixe de
ler!
A terceira matéria, escrita pelo acadêmico de Medicina da turma 59 da UFMT, Bruno B. Valadares, está imperdível!
Bruno colaborou com o Jornal Anamnese nos presenteando com indicações de livros muito interessantes. Aliás, se você
ainda não desenvolveu o hábito de ler, aproveite o atual cenário de quarentena e, depois de ler essa matéria, tente começar
sua trajetória pelos livros!
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). Agora, ele nos conta um pouco sobre sua rotina na residência durante a pandemia. Confira!
Por último, leitor, se você tem alguma ideia e gostaria de colaborar com o nosso jornal, assim como Bruno, não hesite em
entrar em contato conosco por meio do e-mail “petmedicina.ufmt@gmail.com”.
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Projetos da UFMT em meio à pandemia
Diante da pandemia da COVID-19, o mundo todo, em
diversas áreas, está criando rápidas iniciativas na tentativa
de conter a propagação do vírus e, principalmente, para
obtenção de equipamentos médicos, produtos hospitalares
e informação rápida e confiável. Neste contexto, a
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) também
está contribuindo como centro criador de conhecimento
voltado para à comunidade durante esse cenário caótico.
Desta forma, apresentamos e destacamos aqui alguns
projetos desenvolvidos por professores e alunos da UFMT,
em parceria com a iniciativa pública e privada do Estado de
Mato Grosso. Vale ressaltar que há diversos outros projetos
sendo desenvolvidos no combate à COVID-19. Ao final da
matéria, disponibilizamos os links para acesso a esses outros,
que são iniciativas em diferentes áreas e que reforçam as
diversas potencialidades do ambiente acadêmico para
contribuir e impactar a sociedade em todos os momentos.
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Projetos da UFMT em meio à pandemia
Projeto “Pequenos Cientistas”: Coronavírus

Na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop,
professores da área de Engenharia Agrícola, Biomedicina,
Ciências Biológicas e Medicina Veterinária, em parceria
com a médica imunologista Leticiane Munhoz Socreppa,
escreveram um livro infantil ilustrado sobre o coronavírus.
Este livro traz conhecimentos básicos em microbiologia,
bem como apresenta informações importantes sobre o
SARS-CoV-2 (vírus causador da COVID-19) como sua
origem, forma de propagação, quais sintomas da doença,
porque fazer o confinamento social entre outros conceitos.
Tudo isso de forma lúdica e didática, contando também com
instruções para antes, durante e após a leitura.
Essa obra faz parte do programa de extensão “MT
Ciência”, criado em 2015 com objetivo de levar o saber
científico para a população. Assim, integrando esse
programa, surgiu, em 2019, o projeto “Pequenos Cientistas”,
que foi idealizado pelos professores Roberta Nogueira e
Evaldo Pires, da UFMT campus Sinop, enquanto realizavam
um pós-doutorado na University of Minnesota. Nesta
experiência, os professores observaram que as crianças do
primeiro ciclo do ensino infantil tinham acesso a conteúdos
de caráter científico e esse contato era muito positivo para
o aprendizado em ciências. Dessa maneira, os professores
trouxeram a ideia para o Brasil e iniciaram a produção dos
livros visando a alfabetização e aprendizado científico,
principalmente, de crianças que frequentam entre primeiro
ao quinto ano do ensino fundamental.

Projeto de produção de álcool gel 70%

Outra iniciativa realizada na UFMT visa fornecer uma
ferramenta essencial para o combate à COVID-19, o álcool
gel 70%. Essa ação foi coordenada pela Central Analítica
de Combustíveis (Ceanc) do Instituto de Ciências Exatas e
da Terra que colaborou com a análise de qualidade de 200
mil litros de álcool 70% líquido doados ao governo de Mato
Grosso pelo Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do
Estado de Mato Grosso (Sindalcool/MT).
A partir dessa ação, alunos e docentes ligados à Ceanc
e sob supervisão do coordenador do projeto, professor
Ailton Terezo, passaram a pesquisar meios de produzir o
álcool gel 70%, visto que embora a formulação em gel e
a líquida sejam igualmente eficazes na destruição do novo
Coronavírus, o álcool em gel é menos inflamável e, também,
evita o ressecamento das mãos.
Desta maneira, o esforço conjunto entre o Departamento
de Química da UFMT - campus Cuiabá, o Ministério da
Educação, o governo do Estado de MT e empresas privadas,
resultou em uma linha de produção, envase e distribuição
de álcool gel 70%, a qual está sendo montada no Centro
Oficial de Treinamento (COT) da Faculdade de Educação
Física, no próprio Campus de Cuiabá. Com isso, a meta é
produzir em torno de 60 mil litros desse produto em dois
meses e distribuí-lo aos hospitais públicos da região, além
de atender às necessidades da comunidade acadêmica no
retorno às aulas.
Neste contexto, as matérias primas necessárias são
provenientes da doação estatal de 50 mil litros de álcool
96o GL, produzidos nas usinas ligadas ao Sindalcool/MT, e
20 mil litros, cedidos pela empresa JBS. Desta forma, para
transformar o produto em gel, que era o grande desafio, será
utilizado um polímero gelificante de suspensão aquosa de
poliacrilato, cedidos pela empresa Maxvinil Tintas e por
uma multinacional alemã. Além disso, outras empresas
privadas também colaboraram com a doação de matéria
prima e embalagens como a Ambev, Marajá Refrigerantes e
Solar BR Coca-Cola.
Assim, somado à colaboração público-privada, o MEC
disponibilizou recursos financeiros que possibilitaram
a montagem de uma linha de produção em maior escala,
de modo que novas ferramentas poderão ser até mesmo
utilizadas, posteriormente, pela UFMT para auxiliar no
desenvolvimento de novas pesquisas. Com isso, a previsão
de início da produção e distribuição é o para este mês de
maio.
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Projetos da UFMT em meio à pandemia
Ademais, agradecemos a entrevista concedida pelo
coordenador do projeto, prof. Dr. Ailton José Terezo, do
Departamento de Química da UFMT campus Cuiabá.

Projeto “Atendimento nutricional dos servidores
ativos – Cárdio/UFMT”

Projeto de Extensão em Podcasts (Comunicast): “Vida
em Quarentena”

Outro projeto que se destaca e que contribui socialmente
para o período da pandemia é o “Vida em Quarentena”.
Ele faz parte do Projeto de Extensão em Podcasts
(Comunicast), coordenado pelo professor Luãn Chagas e
ligado à Faculdade de Comunicação e Artes (FCA), campus
Cuiabá, da UFMT. O conteúdo, a produção, a temática e a
propagação são feitos por alunos e professores dos cursos
de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV e
Cinema e Audiovisual também do campus Cuiabá. Este
projeto é disponibilizado em forma de podcast, no qual são
contadas histórias que fazem uma abordagem dos temas
mais relevantes à respeito do novo cenário mundial de
distanciamento social e instigam novas reflexões.
Dentre os temas já divulgados encontra-se “Quarentena lá
fora”, “Quarentena na rua”, “Quarentena e Voluntariado”,
“Quarentena com Fé” e “Quarentena com as Crianças”.
Todos estes episódios foram divulgados por meio de
aplicativos de mensagens e redes sociais como Whatsapp,
Instagram e no próprio site da UFMT, assim como pelos
endereços eletrônicos https://ufmt.br/covid e https://www.
instagram.com/comunicastufmt/.
Ademais, o projeto é apoiado pela Associação Brasileira
de Rádios Comunitárias (Abraço) em Mato Grosso. Além
do projeto “Vida em Quarentena”, também há o “Minuto
Quarentena”, outra extensão vinculada ao Comunicast.
Neste caso, os áudios são mais curtos, por volta de 1 a
2 minutos, com a finalidade de propagar informações
confiáveis no tocante à COVID-19, bem como combater
as falsas informações, sendo divulgados por rádios
comunitárias e pequenas emissoras comerciais do interior
do estado de Mato Grosso.

O projeto de extensão “Atendimento nutricional dos
servidores ativos – Cárdio/UFMT”, da Faculdade de
Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso (campus
Cuiabá), desenvolveu uma cartilha com dicas sobre
alimentação saudável para o período de isolamento social
com o intuito de prevenção ao contágio pela COVID-19.
Desta forma, na cartilha traz diversos conceitos e cuidados
para manter o sistema imune ativo, além de disponibilizar
opções de preparação de um cardápio para o período de
isolamento.
Para mais informações, acesse o site da UFMT e conheça
outros projetos que estão em andamento:
https://ufmt.br/covid
https://www.ufmt.br/ufmt/site/secao/index/
Cuiaba/5916/3696
Referências
Nogueira RM; Donofrio FC; Pires EM; Bronzoni RVM;
Socreppa LM. Coronavírus: Série Pequenos Cientistas Mundo Invisível. Cuiabá: Fundação UNISELVA; 2020;
[acesso em 02 mai 2020]. Disponível em: http://www.
ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/arquivos/anexo
s/3215a7cc0290409c2e269c01985666f97fa3f3fb.PDF
Universidade Federal de Mato Grosso [homepage na
internet]. Notícias sobre projetos desenvolvidos durante
a pandemia do novo coronavírus [acesso em 02 mai
2020]. Disponível em: https://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/ultimas/cuiaba
Autores
Hingrid Cristine Arruda de Oliveira,
Leticya Lerner Lopes,
Janeisa Soares,
Maria Julia Medeiros Metello,
Acadêmicos de Medicina da UFMT.
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Dicas para preservar sua saúde mental durante a quarentena
contato e preservar suas relações socioafetivas em tempos
de isolamento social.

É notável que um novo cenário social, devido à pandemia
causada pelo novo coronavírus, está tomando forma.
A rotina de inúmeras pessoas está sofrendo mudanças
bruscas. Alterações têm ocorrido na forma de trabalhar, de
estudar, de socializar, de se relacionar com outras pessoas,
de se exercitar e até mesmo atividades que sempre foram
consideradas simples como ir ao supermercado ou à
farmácia, exigem hoje maior cautela. Desta forma, o medo
e a insegurança de ser infectado e de infectar outras pessoas
também é comum, além da incerteza da chegada de um
tempo em que “a vida volte ao normal”.
Diante dessas mudanças, nem todas as pessoas têm
conseguido se adequar e com isso, crises ou agravamento de
quadros de ansiedade, estresse, insônia, síndrome do pânico,
distúrbios do apetite e depressão são relatados diariamente.
Nessa seção, o jornal Anamnese traz dicas de como tentar
equilibrar sua saúde física e mental em tempos tão difíceis.
- Tente não se cobrar tanto e ser mais compreensivo
com as pessoas da sua convivência: os seres humanos se
adaptam de formas diferentes às diversas situações, alguns
conseguem lidar melhor com mudanças e não há problema
nisso. No seu ritmo, sem auto julgamentos, com calma,
exercite a sua capacidade de ser resiliente. Além disso,
exercite a capacidade de ser empático e paciente com o
próximo, lembrando que cada um tem suas angústias, suas
convicções e incertezas. Busque o diálogo e o debate, sem
faltar com respeito, para um crescimento mútuo.
- Utilize o tempo disponível para fazer coisas que goste:
ler um livro que há tempos estava na sua estante, assistir
sua saga de filmes preferidos, terminar aquela série que
você tinha dificuldade com a rotina do dia a dia, escutar sua
música favorita (e dançar também, se quiser), cozinhar uma
nova receita. Enfim, atividades que te tranquilizem e que
lhe despertem prazer são essenciais para ajudar a superar
um dia difícil.
- Aproveite os inúmeros benefícios que o acesso à
internet pode lhe oferecer nesse momento: você pode
realizar cursos online que estão sendo disponibilizados
por universidades renomadas, tanto brasileiras quanto
estrangeiras. Além disso, poderá viver a experiência de
visitar museus ao redor do mundo por meio da realidade
virtual, ouvir Podcasts com conteúdos fantásticos e ainda
utilizar mecanismos como chamadas de vídeo para manter

- Pratique exercícios físicos em casa: para quem já
tem o hábito de se exercitar, adaptar os exercícios para
realizá-los em casa é uma opção. Além dessa possibilidade,
aplicativos podem ser grandes aliados para quem deseja
incluir a atividade física na sua nova rotina. Existem
diversos aplicativos disponíveis gratuitamente e com
diferentes níveis: iniciante, intermediário e avançado de
exercícios como alongamentos, ioga, treinos funcionais e
de resistência. A atividade física não é apenas uma maneira
de fortalecer o corpo, também é essencial para liberação de
potentes neurotransmissores responsáveis pela sensação de
prazer e bem estar.
- Mantenha sua espiritualidade e/ou atividades
religiosa: caso as orações, rezas, meditações, oferendas já
façam parte das suas práticas diárias, tente adaptá-las à nova
situação (lembrando sempre das recomendações quanto a
aglomerações e espaços fechados). Estas são atividades
importantes para sua saúde mental e podem lhe gerar alívio,
conforto e paz.
- Pratique a meditação: exercícios de respiração e
meditação ajudam a aliviar o estresse agudo, pois auxiliam
a situar o pensamento no momento presente. Além disso,
estimulam o pensamento a retomar experiências e habilidades
usadas em tempos difíceis do passado, facilitando gerenciar
as emoções durante a pandemia. Mais uma vez a tecnologia
é aliada fornecendo aplicativos e podcasts para guiar estes
exercícios.
Uma técnica muito simples para trazer alívio durante um
momento de estresse ou ansiedade é:
1 - Encontrar um local tranquilo e confortável; sentar-se
com as mãos próximas ao umbigo.
2 - Inspirar pelas narinas enchendo os pulmões de ar e
contar mentalmente até 4.
3 - Segurar o ar contando até 2.
4 - Expirar devagar pela boca, contando até 6, esvaziando
totalmente os pulmões e a barriga.
5 - Repetir esse exercício durante 5 minutos.
- Evite excesso de informações: tente não consumir
notícias de diferentes fontes o tempo todo. Isso pode
aumentar sua ansiedade e te levar a um estado mental de
constante alerta. Informe-se apenas de uma a duas vezes por
dia, de preferência, não faça isso após acordar ou antes de
dormir. Utilize fontes confiáveis como o site da Organização
Mundial da Saúde.
- Em um momento de crise, angústia ou dúvida, busque
apoio: desabafar seus medos, inseguranças, incertezas e
angústias nem sempre é uma tarefa simples, mas é essencial
para se fortalecer, autoconhecer e trocar experiências.
Busque fazer isso com as pessoas com as quais convive
(familiares, cônjuge) ou com àquelas que lhe fazem bem
(vídeo chamadas podem ser aliadas nesse momento). No
entanto, se não se sentir confortável com nenhuma dessas
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opções, ainda há alternativas como o Centro de Valorização
da Vida (CVV) que realiza apoio emocional e de prevenção
do suicídio, para todas as pessoas que querem e precisam
conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas
todos os dias, é só discar 188. Além do CVV, o Disque Saúde
136 presta serviço para dar informações e tirar dúvidas a
respeito do SUS (e de como proceder diante da pandemia
da COVID-19).
As crianças demandam mais atenção nesse período de
estresse e crise, então pode ser interessante que se discuta
com elas à respeito da COVID-19, de forma honesta e
apropriada à idade. Elas criarão o hábito de observar as
reações emocionais dos adultos com quem convivem e
poderão responder de forma similar, sendo importante que
essa resposta não seja desencorajada, visto que os pequenos
devem expressar seus medos e angústias da forma mais
positiva possível.
Manter rotinas familiares ou tentar criar outras é uma
possibilidade como atividades apropriadas às idades das
crianças e que envolvam seu aprendizado.
Quando se trata de idosos, esses também tendem a serem
mais afetados nesse período de pandemia, apresentando maior
agitação e ansiedade. Recomenda-se que as informações
sobre a situação atual sejam repassadas de forma clara e
calma, repetidamente se preciso. É interessante, também, o
emprego de imagens e instruções de forma escrita sobre as
maneiras de prevenção da infecção, principalmente, no caso
de idosos já com algum acometimento neurológico/mental.
Deve-se também ter de antemão as ferramentas de ajuda,
como oferecê-los telefones para contato de emergência, as
medicações necessárias para uso de alguma doença crônica,
formas de se pedir comida quando necessário etc.
Dicas de apps e podcasts:
Para meditação: Insight Timer, Calm, Sattva, Medite.se,
Lojong.
Para praticar exercícios em casa: Nike Training, BodBot,
Down Dog , Freeletics, Hiit and Tabata app.
Podcasts: “É noia minha”, “Autoconsciente”, “Prana
Yoga”, “Psicologia cotidiana”.
Museus virtuais: Louvre, Metropolitan Museum of
Art, Art Institute of Chicago, Pinacoteca, Museu do
Vaticano, MASP, Casa de Anne Frank, Museu Nacional de
Antropologia.
EXTRA!
Chás repousantes
Com a mudança de rotina devido ao panorama atual,
torna-se comum a ocorrência de distúrbios de sono. Mas
uma medida simples pode ajudar: que tal preparar um
chá?
Algumas plantas podem ajudar:
- Maracujá (folhas) Passiflora incarnata;
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- Camomila (flores) Matricaria chamomilla;
- Melissa (folhas) também chamada de Erva cidreira
Melissa officinalis;
- Capim limão (folhas) também chamado Capim cidreira
Cymbopogon citratus.
O preparo é bem simples: 1 colher de sopa das folhas
ou flores, adicionar 1 xícara de chá (200 mL) de água
fervendo, tampar, aguardar 5 minutos e beber para um
sono com mais qualidade e sem efeito sedativo.
Existem também preparações prontas (saquinhos) em
supermercado, inclusive com combinações destas
plantas, e são preparados da mesma forma. Toda a
família pode experimentar!

Referências
American Psychological Association (2020).
Pandemics. Acesso em 06 de maio, 2020 https://www.
apa.org/practice/programs/dmhi/research
Barros-Delben, Cruz, R. M., Trevisan, K. R. R., Gai,
M. J. P., Carvalho, R. V. C., Carlotto, Malloy- Diniz,
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Organização Mundial da Saúde (2020b). Mental health
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Autores
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Inevitavelmente, você deve estar se perguntando todos os
dias quando o confinamento acabará e o que fazer enquanto
não acaba. Bem, venho lhes apresentar uma boa forma
de acabar com o tédio e ainda praticar um exercício que
certamente lhe fará bem. A leitura pode te ensinar, fazer
viajar por mundo distintos, se apaixonar e se aventurar,
para tanto vou indicar a vocês quatro livros incríveis para
se deliciarem e passarem o tempo de modo interativo e
produtivo.
O primeiro é O caçador de pipas, livro de Khaled Hosseini
– uma história de amizade e traição, relação do homem
com seu país, que desponta sobre amor, honra, culpa,
medo e redenção. Uma linda história no Afeganistão entre
amigos que divergem em todas as questões sociais, mas
permanecem firmes por outro laço. A segunda indicação é
um thriller policial, O símbolo perdido, livro de Dan Brown,
que permeia uma Washington cheia de segredos que põe
em perigo um grande amigo do professor Robert Langdon,
o qual acaba entrando em uma aventura misteriosa para
salvá-lo. Mistérios esses que colocam a maçonaria nos
holofotes.
O terceiro é para quem gosta de questões que envolvem
o universo e perguntas como “De onde viemos?”, bem
como explicações mais leigas para seu entendimento, Uma
breve história do tempo, do cientista Stephen Halking é
uma boa pedida. Por fim, este livro, o último, será indicado
para pessoas da área da saúde que são, de certa forma,
espiritualizadas – Médico de homens e de almas, de Taylor
Caldwell, conta a história do apóstolo Lucas, médico que era
muito iluminado nas resoluções de patologias físicas e na
cura do espírito, um homem preocupado com o sofrimento
e a enfermidade dos pobres e oprimidos. Uma inspiração
de vida.
Espero que essas sejam boas indicações, depois nos
conte como foi sua experiência com alguns desses livros.
Corações podem acelerar, lágrimas caírem, façam disso um
bom exercício de empatia e gosto pela vida.
Autor
Bruno B. Valadares,
Acadêmico de Medicina da UFMT.

Minha residência médica, minha
vida!
O entrevistado do quadro “Minha residência médica,
minha vida!” desta edição é, novamente, Thulio Fernandes
de Souza. Médico, formado na 49ª Turma de Medicina da
Universidade Federal de Mato Grosso, graduou-se em 2017,
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 como está sendo a rotina
da sua residência durante esta pandemia. Leia!

Anamnese: Como foi começar a residência e logo em
seguida passar pela pandemia?
R: Foi uma surpresa ao iniciar, logo no começo do
segundo ano de residência, esta pandemia. Ficamos tristes
pela virulência e elevada mortalidade, em pacientes da faixa
de risco e a proporção de acometimentos. Mas também
ficamos desapontados, pois sabíamos que prejudicaria o
andamento da residência.
Anamnese: De que forma a pandemia afetou sua
residência?
R: Na residência estamos exercendo atividades em
cirurgias e urgência/emergência e oncológicas, além de
suporte às especialidades no atendimento à COVID-19.
Anamnese: Você foi desviado da função das suas
atividades para auxiliar no atendimento à COVID-19?
R: Por enquanto não, porém, provavelmente seremos
designados para tal. Inevitavelmente, os estágios, no que
tange às cirurgias eletivas, foram extremamente afetados.
Anamnese: O hospital da sua residência é referência para
o tratamento da COVID-19?
R: Sim, o Hospital São Paulo é um dos hospitais referência
para a COVID-19.
Anamnese: Ele possui equipamentos de proteção
individual necessário para todos os profissionais que estão
trabalhando na linha de frente?
R: Devido à ampla campanha do hospital, a exemplo da
página do Instagram @mascaraparaquemprecisa, estamos
recebendo doação de muitos materiais/equipamentos
de proteção individual, além de investimentos e verbas
públicas.
Anamnese: Quais as principais mudanças na relação
médico-paciente que ocorreram?
R: Houve grandes mudanças, principalmente em relação
à demonstração de afeto. Sou muito acostumado a abraçar,
apertar a mão dos meus pacientes. Mas, com a atual
situação, quando o paciente estende a mão ou quer me dar
um abraço, no mesmo momento peço desculpas e digo que
não é possível, o que, sem dúvidas, é bem desagradável.
Entrevistadora
Gabrielle da Silva Pinto,
Acadêmica de Medicina da UFMT.
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