Cuiabá, novembro de 2020 - 25ª edição

Anamnese

Maskne ou Mascne - já
ouviu falar nesse termo ?

C

om a pandemia da COVID19, o uso da máscara
tornou-se parte da rotina de
todos. Assim, nesta edição, nossa
convidada trouxe informações
sobre a Maskne e orientações
de como evitá-la. Saiba mais!

Choque
Elétrico:
somente azar ou descuido
e falta de prevenção?

J

á tomou choque alguma vez?
Sabe o que fazer em caso de
acidentes de origem elétrica?
Confira nossa matéria e descubra
mais sobre esse tipo de acidente.
pág. 3
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Conhecendo
a
pesquisa no mundo
acadêmico-científico

V

ocê possui dúvidas sobre
pesquisas científicas? Nossa
equipe preparou uma matéria
cheia de informações e exemplos
para te ajudar a entender tudo
sobre esse assunto!
pág. 5

Editorial

Minha
residência
médica, minha vida!

N

esta edição, a entrevista
é com a médica Rebeca
Zurita, formada em 2018
pela UFMT. Atualmente, é
residente de Dermatologia
no Hospital Universitário
Julio Müller. Vem conferir a
trajetória dela!
pág. 7

Caros leitores do Jornal Anamnese,
Bem-vindos à vigésima quinta edição do nosso Jornal!
Para abrir esta edição trouxemos uma matéria especial feita pela médica Rebeca Zurita, residente em dermatologia,
sobre a “mascne” causada pelo uso constante dos EPIs pelos profissionais da saúde. Você vai entender melhor o
que é esse novo termo e também algumas dicas para evitar o surgimento dessas lesões, sem esquecer é claro de
sempre usar máscara.
Em seguida, temos uma matéria em parceria com o PET Engenharia Elétrica sobre os acidentes por choques
elétricos. Nela, foi discutida como o choque afeta o organismo humano, suas causas, quais manifestações podemos
apresentar e como se prevenir. Você saberia o que fazer caso acontecesse um acidente assim? Não? Então leia
nossa matéria porque nela tem um tópico especial para te instruir melhor em como proceder.
Além disso, no meio científico e no contexto pandêmico em que vivemos, todos os dias são publicados inúmeros
artigos sobre uma variedade de temas, inclusive sobre a COVID-19. Nem sempre sabemos classificar esses tipos
de estudos científicos e pesquisas. Sendo assim, nesta edição trouxemos a primeira matéria que busca ajudar a
compreender as bases da organização de uma pesquisa científica. Faremos uma série de publicações sobre esse
assunto, então aproveite e confira!
Por fim, temos a entrevista com a médica e ex-petiana Rebeca Zurita para o “Minha residência médica, minha
vida”. Atualmente ela é residente de dermatologia pelo Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM) e nos contou
um pouco da sua trajetória, como era a rotina da sua residência nessa instituição e como está agora nesse período
de pandemia.
Ah! Não deixe de checar na última página nossa recomendação de filme e novidades do PET Medicina. 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
O “ApreciARte” dessa edição traz os traços lindos e delicados
dos bordados da Eduarda Ambrosi, aluna da Faculdade de MedicinaUFMT. Sobre seus trabalhos artísticos, ela afirma: “Gosto de trabalhos manuais desde que me entendo por gente. Acho que foi
a maneira que encontrei de me distrair dos meus pensamentos
acelerados. A experiência com os bordados tem me feito conhecer
um pouco mais sobre as pessoas e o que elas guardam na memória. De pontinho em pontinho, vou entendendo mais sobre “nós”.”
Eduarda Ambrosi, acadêmica de medicina da Turma 63 da
UFMT, @bordudas
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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Maskne ou Mascne - já ouviu falar
nesse termo ?
A realidade da pandemia nos trouxe muitas coisas novas,
entre elas o fato de termos que usar máscara constantemente.
Entre os profissionais de saúde, foi notado que uma parte
deles apresentaram lesões, do tipo pápula (bolinhas) ou
pústulas, associadas à vermelhidão e ressecamento, na região
do contato com a máscara n95 - o que os pesquisadores
chamaram de MASKNE ou MASCNE - acne causada
pelo uso de equipamento de proteção individual (EPIs).
Recentemente foram publicados na literatura vários artigos
sobre o tema.
No entanto, já vimos casos de acne causadas por outros
tipos de máscara (como as de pano) entre pessoas que não
utilizaram n95 (Figura 1). Portanto, qualquer indivíduo que
use máscara corretamente pode estar sujeito a isso.
Isso ocorre porque a pele do rosto que está em contato
com a máscara fica mais abafada e ressecada. Além disso, a
máscara causa um atrito mecânico, principalmente no dorso
nasal, que também pode gerar lesões na pele.
O que devemos então fazer para evitar ou melhorar a
mascne?
• Lavar a região do rosto com sabonetes para pele
sensível com pH neutro, antes e após o uso da máscara.
• Aplicar hidratante para melhorar a barreira cutânea não acredite no mito que pele com espinha não precise
hidratar! Toda a pele necessita de hidratação.
• Aplicar o protetor solar e seus produtos de uso
rotineiro normalmente.
• Não usar maquiagens pesadas durante o uso da
máscara. A maquiagem vai abafar ainda mais a região!
• Se você puder usar esse tipo de máscara, opte por
máscaras com tecido 100% algodão.
• Lavar as máscaras com sabão neutro e deixá-las secar
bem.
• Para os profissionais de saúde, que devem usar n95,
hidratar ainda mais a região com hidratante de acordo
com seu tipo de pele!
Usar máscara é pensar no coletivo e proteger a si mesmo
e ao próximo - não abandone esse hábito!
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Choque Elétrico: somente azar ou
descuido e falta de prevenção?
Quem nunca “tomou” um choque elétrico de algum
aparelho, diretamente da tomada ou fiação elétrica?
Lâmpadas, geladeira, celular, notebook, micro-ondas,
chuveiro elétrico, secador de cabelo, ventilador, entre
muitos outros aparelhos do dia a dia dependem diretamente
de energia elétrica.
Nosso país está entre os dez que mais geram e consomem
energia no mundo, de acordo com a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE). Este fato revela a importância de se
promover uma discussão sobre os riscos na utilização de
fontes elétricas, buscando à formulação de políticas de
prevenção de acidentes, dos quais o de origem elétrica mais
comum é o choque elétrico.
As notificações dos acidentes de origem elétrica são
escassas e comprometem a elaboração de condutas
preventivas que alcancem a população. Alguns órgãos
já trabalham para promover a catalogação de dados, por
meio de documentos como o Anuário de Acidentes de
Origem Elétrica, elaborado pela Associação Brasileira
de Conscientização para os Perigos da Eletricidade
(ABRACOPEL).
Em 2019, de acordo com dados da ABRACOPEL,
foram registrados um total de 1.662 acidentes de origem
elétrica, sendo a maioria causados por choques elétricos,
seguidos por incêndios por sobrecarga e aqueles causados
por descargas atmosféricas como apresentados na Figura
2. Estes dados são preocupantes, uma vez que dos 909
acidentes provenientes de choques elétricos registrados, 697
foram fatais. No cenário geral do país, a região Nordeste
apresentou, pelo quarto ano consecutivo, o maior número
de casos fatais totalizando 287 (41%), em seguida o Sudeste
com 142 (20%), o Sul com 109 (16%), o Norte com 86 (12%)
e por último o Centro-Oeste que registrou 73 (11%) casos
fatais. Na região Centro-Oeste, o estado de Mato Grosso
apresentou o maior número de caso fatais, totalizando 25
registros. Enfim, o tema é relevante!
Vamos entender os efeitos do choque elétrico. Em síntese,
o choque se manifesta no organismo humano quando este é
percorrido por uma corrente elétrica, a qual varia em tipo de
corrente, que pode ser contínua ou alternada e em intensidade
que é graduada em Miliampère (mA). Assim, como ilustrado
pela Figura 3, a gravidade dos danos provocados ao corpo
humano são diretamente relacionados à intensidade da
corrente elétrica, por exemplo, um choque elétrico com uma

Figura 1. Disponível em: https://www.fashionbubbles.com/saude/tipos-demascara-de-protecao/

Referências
Hu K et al. The adverse skin reactions of health care workers
using personal protective equipment for COVID-19. Med
Bal 2020, 99(24):1-5.
Autor: Rebeca M. Zurita - Residente de Dermatologia
HUJM/UFMT

Figura 2. Disponível em: https://revistaadnormas.com.br/2020/04/07/a-segurancaem-servicos-com-eletricidade
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corrente de 1mA poderá ser pouco perceptível, enquanto
uma corrente de 20mA pode ocasionar a morte.
Além disso, outros fatores como o percurso da corrente
elétrica pelo corpo, o tempo de duração do choque, a espécie, a frequência da corrente, o estado de umidade da pele
e condições orgânicas do indivíduo podem influenciar na
gravidade do choque elétrico. As manifestações também
são variáveis, desde um pequeno formigamento, inibição
dos centros nervosos, alterações sanguíneas, espasmos
musculares, queimaduras graves, fibrilação ventricular,
parada respiratória, até eventos fatais.

Figura 3. Disponível em: http://anais.unespar.edu.br/xii_eepa/data/uploads/
artigos/8-engenharia-do-trabalho/8-08.pdf

E quais são as principais causas destes acidentes?
São as conhecidas “gambiarras elétricas”, também denominadas de “adaptações técnicas”, porém com nenhuma
“fundamentação técnica”. Alguns exemplos são o uso
do “T” ou “benjamin” para ligar diversos dispositivos,
derivações nos circuitos sem respeitar o projeto elétrico
e/ou sem passar pelos dispositivos de proteção, o uso da
tomada de três pinos sem o fio de proteção terra, usando
apenas o espelho da tomada, cabos expostos e emendas
feitas de maneira incorreta. Fique atento, as “adaptações
técnicas” devem ser feitas por profissionais qualificados e
que atendam as normas do setor no momento da execução
do projeto elétrico. Cada residência precisa ter instalações
adequadas as suas necessidades, e caso haja sobrecargas
ou algum curto-circuito, os disjuntores de proteção devem
atuar protegendo a instalação e evitando o surgimento de
um incêndio ou qualquer tipo de dano maior. Por outro
lado, em caso de choques elétricos, o Disjuntor Residual
(DR) ao ser desligado é o que protege a pessoa que teve
contato com a eletricidade. Eventualmente, quando a instalação é inadequada as chances de ocorrer falhas e os dispositivos de proteção não executarem suas funções é grande,
agravando os acidentes.
Outras causas averiguadas que propiciam riscos para
seus usuários são as instalações elétricas antigas, a falta de
manutenção, o desconhecimento do risco da eletricidade,
o uso indevido de equipamentos elétricos e sobrecargas de
pontos de tomada. De modo geral, existem vários motivos
que ocasionam os acidentes, mas o descaso com os riscos
que a eletricidade contém quando usada de maneira inadequada configura o maior vilão para as pessoas.

Diante de tudo isso, você sabe como se prevenir de um
choque elétrico?
O primeiro passo é ATENÇÃO, pois manusear equipamentos elétricos, apesar de ser uma atividade que por
muitas vezes é rotineira, é necessário bastante cuidado.
Algumas orientações são: jamais manusear aparelhos eletrizados com as mãos ou qualquer parte do corpo molhada,
não ligar vários aparelhos no mesmo ponto de tomada, contratar um profissional qualificado para prestar manutenções
na parte elétrica da residência, ao trocar lâmpadas sempre
verificar se o interruptor está desligado e se possível desligue o disjuntor também, desligar o registro ao trocar a
temperatura do chuveiro elétrico, comprar produtos certificados e por fim orientar as crianças sobre os riscos dos
pontos de tomada ou até mesmo instalar protetores nesses
pontos para evitar o contato.
E se o acidente acontecer?
O procedimento inicial e, o mais importante é a interrupção da fonte de energia, antes disso não se deve tocar
na vítima em qualquer hipótese. Procure identificar os
equipamentos de desligamento da fonte que, na maioria dos
casos, quando em um cenário residencial, são os disjuntores
e estão no quadro geral de distribuição como o ilustrado na Figura 4, o que também deve ser feito em caso de
incêndio. Em seguida, ligue para emergência por meio do
contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) no número 192 ou o Corpo de Bombeiros no
número 193, descreva detalhadamente a situação para o
profissional do atendimento e siga as orientações dele, bem
como procure tranquilizar a vítima caso esteja responsiva.
É importante salientar que em algumas situações existirá a necessidade de iniciar ações, além do corte da fonte
de energia, antes dos socorristas chegarem. A exemplo
disso, caso a vítima não esteja responsiva, sendo observada uma parada cardíaca deve-se iniciar o protocolo de
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). É importante saber
como executá-lo, nesta e em outras situações, confira
neste link https://youtu.be/3MDp487I7h4 a explicação da
American Heart Association.
A queda de cabos energizados em carros é também uma
outra situação relevante, sendo necessário orientar a vítima
que o mais seguro é permanecer no veículo até o socorro

Figura 4. Disponível em: https://www.sabereletrica.com.br/quadro-de-distribuicaoresidencial/
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chegar, mas caso comece um incêndio ela deve, sem tocar
na carcaça do carro, pular o mais longe do veículo e com os
dois pés juntos ao tocar o chão.
É de suma importância não banalizar os riscos da utilização inadequada da energia elétrica. Como comentamos,
os acidentes podem ser graves, promover sequelas e fatalidades. Faça a sua parte com atenção e cuidado no dia a
dia, no que se refere a fontes energizadas. Instrua as pessoas que estão perto de você, e a comunidade em geral, e
procure orientações de órgãos oficiais. E, caso queira mais
informações confiáveis e de qualidade sobre essa temática
deixamos algumas dicas: o site da ABRACOPEL, https://
abracopel.org/, uma entidade que coleta dados de acidentes
causados por eletricidade para suprir a ausências destas
estatísticas e conscientizar a população e profissionais
quanto aos riscos, e o instagram do Programa de Educação
Tutorial - Engenharia Elétrica (PET- Engenharia Elétrica)
administrado por integrantes do programa graduandos na
UFMT, @peteletricaufmt.
Referências

Abracopel. Anuário Estatístico de Acidentes de Origem
Elétrica. 2020. Disponível em: < www.abracopel.org.br >.
Acesso em: 27 de jul de 2020.
Kindermann, G.; Campagnolo, J.M. Aterramento Elétrico.
3ª ed. Porto Alegre. Sagra-DC Luzzato. 1995.
Kindermann, G. Choque Elétrico. 3ª ed. Porto Alegre.
Sagra-DC Luzzato. 1995.
Autor: Richard Rodrigues Esperidião de Sá, egresso do
PET-Elétrica UFMT.

Conhecendo a pesquisa no mundo
acadêmico-científico
Aprender algo novo é sempre um desafio: por exemplo,
quando buscamos aprender um novo idioma somos cercados por palavras novas, contextos de interpretação diferentes do nosso habitual, dúvidas... Analogamente, o início
de uma graduação nos insere em um meio cheio de novas
informações: livros, textos científicos e, consequentemente,
dúvida! Quais os tipos de pesquisa, como são feitas, quais
são mais confiáveis? Nossa equipe do Jornal Anamnese
acredita que essas e outras perguntas relacionadas ao meio
científico, por vezes, permanecem ao longo de toda a graduação. Nesse sentido, trouxemos uma série de reportagens
para elucidar essa temática, iniciando com essa publicação.
Existem múltiplas formas de classificar uma pesquisa,
mas, buscando tornar mais didática a compreensão, vamos
considerar: a modalidade da pesquisa, os seus objetivos e
qual forma de abordagem será escolhida. No fim da explicação de cada uma, citaremos um exemplo prático de estudo realizado no contexto da pandemia do novo coronavírus
(SARS-CoV-2). Lembrando ainda que há outras possíveis
classificações para estudos científicos e que, em próximas
edições do nosso jornal, abordaremos de forma mais específica os métodos mais utilizados na área da saúde. Note
na Figura 5, um resumo esquemático dos tipos de pesquisa
segundo a médica e pesquisadora Trisha Greenhalgh.
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Figura 5: Classificação geral para uma pesquisa científica

Adaptado de http://docs.bvsalud.org/oer/2018/07/842/aula-1-tipos-metodologicosde-estudos_2.pdf

Quanto à modalidade, uma pesquisa pode ser: bibliográfica, de laboratório e de campo, mas como funciona
cada uma?
A pesquisa bibliográfica será realizada a partir da revisão de materiais já publicados. Textos, livros, periódicos,
documentos, mapas, manuscritos e até materiais da internet
serão estudados, avaliados atentamente e servirão como
base da fundamentação teórica para um novo estudo. Esse
tipo de material subsidia todo um protocolo de pesquisa,
pois determina qual assunto será tratado, quais os objetivos,
as hipóteses e a justificativa, por exemplo. Para ilustrar,
temos os artigos de revisão de literatura e os trabalhos de
conclusão de curso (TCC). Exemplo prático no contexto
pandêmico : “A comprehensive review of COVID-19 characteristics”, estudo no qual os autores objetivaram realizar
uma revisão geral da doença com base nas atuais evidências
disponíveis.
Uma pesquisa laboratorial normalmente (mas nem sempre) é experimental e realizada em ambiente controlado, ou
seja, nesse ambiente são simuladas a reprodução dos fenômenos e as variáveis do objeto de estudo em questão. São
utilizadas ferramentas específicas para aumentar a precisão
na coleta e análise dos materiais em função de tornar mais
próximo da “realidade” o ambiente criado artificialmente.
É válido lembrar que nem todas as vezes a pesquisa experimental é realizada, de fato, em laboratório. O determinante
é que as variáveis possam ser controladas. Nas pesquisas
com camundongos, por exemplo, as variáveis pode ser
fatores estressores, temperatura do ambiente de pesquisa,
limitação de espaço para os animais entre outras. Exemplo
prático no contexto pandêmico: “Development of epitope
based peptide vaccine against novel coronavirus 2019
(SARS-CoV-2): Immunoinformatics approach”. Nesse
estudo, os autores realizaram análises específicas para a
obtenção de epítopos imunogênicos contra o vírus e para
acelerar o processo de produção de uma vacina.
Na pesquisa de campo, quase sempre são coletados
dados por meio de questionários ou da observação de
grupos, comunidades e instituições, buscando entender os
diferentes aspectos de cada realidade e procurar soluções
para os problemas desses meios. As pesquisas de campo
são muito utilizadas pelas ciências humanas e sociais. Um
exemplo de pesquisa de campo seria: “Ocorrência de lesão
por esforço repetitivo (LER) em operários da linha de
produção em uma fábrica de calçados”. Exemplo prático
no contexto pandêmico: “Distanciamento social e condições de vida na pandemia COVID-19 em Salvador-Bahia,
Brasil”. Nessa pesquisa, realizada na capital da Bahia, os
autores buscaram analisar de que forma o distanciamento
social, necessário para a contenção da COVID-19, atinge
os diferentes estratos sociais e como as pessoas se comportaram diante da situação.
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A respeito dos objetivos, uma pesquisa pode ter caráter exploratório, ser descritiva ou explicativa (analítica).
Para entender melhor:
A pesquisa exploratória serve para familiarizar o pesquisador com os fatos e fenômenos do problema a ser
estudado, é um primeiro contato que ajuda a subsidiar o
desenvolvimento do estudo. Os estudos de caso podem se
encaixar nessa classificação de pesquisa. Exemplo prático
no contexto pandêmico: “Conjunctivitis as sole symptom of
COVID-19: A case report and review of literature” . Esse
relato de caso foi realizado a partir do desenvolvimento
de conjuntivite em um profissional da saúde, sendo esta a
única manifestação sintomática da COVID-19. O estudo
concluiu que a conjuntivite pode se apresentar como um
sintoma da doença.
Na pesquisa descritiva fatos são observados, registrados,
analisados, categorizados, descritos e interpretados. Nesse
tipo de estudo o objetivo é apenas descrever o fenômeno
em si, logo, o pesquisador não deve ter interferência na
interpretação dos elementos coletados. Quando são feitas pesquisas a fim de implementar políticas públicas na
área da saúde, em sua maioria, são pesquisas descritivas.
Exemplo prático no contexto pandêmico: “Descriptive
analysis of social determinant factors in urban communities
affected by COVID-19”. Esse estudo objetivou fornecer
uma análise descritiva das comunidades que foram gravemente ou moderadamente afetadas pela COVID-19, com
ênfase nos determinantes sociais destas.
Em uma pesquisa explicativa, como o nome diz, são
explicados os porquês de determinados fenômenos. Algo
interessante é que para as ciências naturais pode-se ter como
exemplo desse tipo de estudo uma pesquisa experimental, a
qual vai buscar respostas para determinado acontecimento
(uma doença; a cura de alguma doença por emprego de
determinada terapia) e para as ciências sociais, um método
observacional. Exemplo prático no contexto pandêmico:
“Treatment of severe COVID-19 with human umbilical
cord mesenchymal stem cells”. O objetivo desse estudo
foi determinar se a infusão de células tronco do cordão
umbilical era segura e eficaz para o tratamento da COVID19. Para testar essa hipótese, dois grupos de pacientes em
estado grave foram tratados da seguinte forma: o primeiro
recebeu o tratamento padrão e outro grupo recebeu a infusão de células tronco mais tratamento padrão. Resultados
positivos foram observados, ou seja, o tratamento com
células tronco mostrou-se seguro e eficaz para um melhor
prognóstico no grupo de pacientes incluídos nesse estudo.
Referente à forma de abordagem a pesquisa pode ser
quantitativa ou qualitativa. Exemplificando:
Na pesquisa quantitativa, por meio de recursos e técnicas estatísticas são analisadas variáveis e dados numéricos referentes ao objeto de estudo. Esse tipo de pesquisa
fornece dados com grande precisão e confiabilidade. Esse
método é bastante importante pois é ferramenta para investigar fatores de risco, mecanismos causais e de agravo de
algumas doenças e fatores de vigilância que interferem na
saúde. Dessa forma, é ferramenta também para, a partir
da análise de dados, traçar objetivos e planejar ações em
saúde. Exemplo prático no contexto pandêmico: “COVID19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio
Grande do Sul, Brasil”, estudo no qual objetivou-se verifi-

car os fatores associados a sintomas de transtornos mentais
em moradores do Rio Grande do Sul, durante o período
inicial da política de distanciamento social decorrente da
pandemia da COVID-19. Os participantes responderam
um questionário sociodemográfico, sendo este um estudo
transversal e quantitativo, de caráter exploratório realizado
com indivíduos entre 18 e 75 anos.
Em uma pesquisa qualitativa, mediante descrições,
interpretações e comparações busca-se compreender assuntos específicos de forma profunda. Diferente da quantitativa, não são considerados aspectos numéricos e estatísticos,
é um tipo de estudo mais participativo, no entanto menos
controlável. Esse tipo de estudo na área da saúde é menos
frequente em comparação à forma de abordagem quantitativa mas pode ser aliado para trazer subsídios sobre temas
que envolvam as diferentes sociedades. Como exemplo
podemos pensar em uma pesquisa etnográfica relacionando
determinados comportamentos de um grupo à saúde dessas pessoas. Exemplo prático no contexto pandêmico: “A
Rapid Qualitative Assessment of the Impact of the COVID19 Pandemic on a Racially/Ethnically Diverse Sample of
Gay, Bisexual, and Other Men who Have Sex with Men
Living with HIV in the US South”. Esse estudo coletou
e analisou dados de entrevistas que buscavam entender,
e posteriormente diminuir o impacto inicial da pandemia
COVID-19 em uma amostra de gays, bissexuais e outras
pessoas consideradas como de populações vulneráveis.
Além disso, a pesquisa buscou compreender os determinantes sociais de saúde para esse grupo.
O universo da pesquisa e da metodologia científica é
muito amplo e cheio de detalhes, nós do Anamnese reunimos esse conteúdo a fim de ampliar horizontes sobre esse
assunto.Os exemplos que citamos foram classificados nos
pilares da modalidade da pesquisa, dos seus objetivos e a da
sua forma de abordagem mas, em outros casos, determinada pesquisa pode se encaixar em um ou mais destes. Diante
desses conhecimentos, consultamos diferentes literaturas a
fim de selecionar os tipos de pesquisa mais utilizados na
área da saúde e elucidar os pontos mais importantes de cada
uma. Confira uma prévia do que será abordado na próxima
edição por meio da Figura 6, e acompanhe nossas publicações para ficar por dentro desse assunto tão importante!
Figura 6: Classificação geral para uma pesquisa científica

Adaptado de: http://docs.bvsalud.org/oer/2018/07/842/aula-1-tiposmetodologicos-de-estudos_2.pdf
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A entrevistada desta edição do quadro “Minha Residência
Médica, Minha Vida” é a médica Rebeca M. Zurita.
Formada em 2018 pela Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), turma LI, atualmente é residente de
Dermatologia no HUJM. Nesta entrevista, ela compartilha conosco um pouco mais sobre a sua paixão pela
Dermatologia, rotina na residência e, também, algumas
experiências durante a faculdade, em que inclusive foi participante do grupo PET-Medicina!
Anamnese: Quais foram os motivos que te levaram a
escolher essa especialização?
R: Eu sempre quis fazer Dermatologia! Antes de entrar
para a medicina, já sabia que queria ser a médica que cuida
da pele, dos cabelos, que faz pequenas cirurgias. Que traz
a beleza e auto estima ao paciente. Sempre foi meu sonho
de menina.Tive o apoio do meu pai, que é médico também,
que sempre me disse que seria uma ótima especialidade.
Acreditei, batalhei e consegui!
Anamnese: Por que escolheu o HUJM ?
R: O HUJM sempre foi a minha primeira opção como
residência... sempre gostei dos professores e de ter uma
Universidade Federal por trás da residência, isso torna o
ambiente mais acadêmico, com aulas, discussão de artigos
e outras coisas. Além de ter vários ambulatórios de diversas
áreas dentro da dermatologia (cosmiatria, câncer de pele,
cabelos e unhas, hanseníase, dermatologia geral, cirurgia
dermatológica, dermatopediatria... entre outros). Eu escolheria mil vezes o HUJM! Passei em outras residências de
dermatologia (SUS-SP), mas optei por ficar em Cuiabá e
não me arrependo.
Anamnese: Normalmente, como é a sua rotina na residência ?
R: Os residentes começam o dia às 7h da manhã e cada
dia temos um ambulatório diferente, um pela manhã e
outro à tarde. No primeiro ano da residência, os R1 vão
para a clínica médica, dividido em plantões, enfermaria e
ambulatórios de clínica médica, enquanto os R2 e R3 ficam
somente na dermatologia (ambulatório III). Além disso,
entre os horários dos ambulatórios temos aulas e discussões
de casos clínicos/artigos científicos. Nossa carga horária
fica em torno de 60 horas semanais. No R3, começamos
também a preparação para a prova de título de especialista
da Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD.
Anamnese: Como foi seu processo de preparação para as
provas de residência médica?
R: Foi uma preparação bem intensa. Sempre fui uma
aluna dedicada à faculdade e aos estudos, afinal isso é a
base de todo bom médico. No 5º ano de faculdade, como já
sabia que iria fazer Dermatologia, e é uma das residência
mais concorridas, comecei um cursinho preparatório (fiz
no 5º e 6º ano) e foi excelente para mim. Chegava a estudar todos os finais de semana, feriados e horários livres.
Consegui conciliar com a rotina puxada do internato e deu
tudo certo.Tinha dias que eu estudava por mais de 10 horas.
Acho que não existe fórmula mágica nem segredo. Eu apostei no meu esforço e dedicação e no fim, deu tudo certo.
Anamnese: Se pudesse dar uma dica para os estudantes
de medicina em relação à escolha da especialização, qual
seria?
R: Eu acho que quem ainda não sabe qual especialidade
seguir, um bom conselho é acompanhar alguns colegas que
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já fazem residência ou algum médico especialista. Acho
que temos que levar em conta qual seu estilo de vida também, se gosta de dar plantão, se gosta de fazer procedimentos, contato com o paciente, se gosta de correria ou prefere
algo mais calmo, qualidade de vida, existem vários fatores
para se decidir! Como eu disse acima, sempre quis dermatologia, então sempre procurei estar em contato com algum
residente/professor e participar da Liga durante a faculdade.
Anamnese: Na sua opinião, qual a importância das atividades extracurriculares durante a faculdade? Como elas
contribuíram na prova de residência?
R: Acho fundamental e de suma importância. As atividades extracurriculares podem agregar conteúdo que às
vezes a faculdade não ensina. Além de você fazer novos
contatos, conhecer pessoas e outras atividades importantes
para nossa prática clínica. Até hoje lembro do primeiro
dia que fui ao Começando Cedo e arrepio só de lembrar a
alegria que senti. Para a residência médica no HUJM, o currículo tinha um peso extra de 10%, e isso me deixou em uma
posição bem confortável. Sabemos que para as residências
mais concorridas, às vezes o resultado é decidido por décimos na nota, e ter um currículo bom ajuda muito! Consegui
passar em primeiro lugar e com uma folguinha.
Anamnese: Sabemos que é uma PETiana egressa, assim,
como você descreveria o impacto do PET na sua experiência na faculdade ?
R: O PET Medicina me trouxe muitas coisas boas durante
a faculdade como conhecer muitas pessoas, participar de
projeto científico, e consegui mais pontos na residência,
aprender a me organizar com horários e ser mais disciplinada, saber conviver e atuar em grupo, aprendi a dividir
tarefas e, acima de tudo, pude desenvolver projetos extracurriculares que ajudaram muitas pessoas fora da UFMT.
Agradeço sempre a oportunidade que tive desde o 2º ano
da faculdade. Serei eternamente grata aos professores
Alexandre e Ziliani!
Anamnese: Atualmente, como a pandemia de COVID19 afetou a sua residência médica e rotina no hospital ?
R: Infelizmente, os ambulatórios de dermatologia foram
suspensos. Optamos por orientar todos os pacientes por
telefone, e cada residente ficou encarregado de ligar e
atender remotamente os pacientes do seu dia. Acho que
foi um período difícil, mas nossa chefe nos disponibilizou
muitas aulas, artigos, então não sinto tanto o impacto, pois
tive muito conteúdo teórico. Entretanto, a prática ficou um
pouco prejudicada sim. Estamos ansiosos para repor tudo
e aprender ainda mais sobre o universo incrível da dermatologia.
Entrevistadora: Maria Júlia Medeiros Metello, acadêmica de
Medicina da turma 63 da UFMT.
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Para quem curte assistir!
uma escola particular de elite em Nova York. Porém, em
uma noite, um abismo se abre em sua vida: uma morte
violenta, um marido desaparecido e, no lugar do homem
que Grace achava que conhecia, fica apenas uma sucessão
de revelações terríveis. Deixada para trás após essa tragédia
pública, e horrorizada por não ter considerado seus próprios
conselhos, Grace deve desfazer sua vida e criar outra para
seu filho e para si mesma.

Em breve...

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.

Para quem curte assistir!
A minissérie em seis episódios é baseada no livro “You
Should Have Known” (2014), de Jean Hanff Korelitz. A
trama acompanha Grace Sachs (papel de Nicole Kidman),
que está vivendo a vida que sempre quis. Ela é uma terapeuta de sucesso, tem um marido dedicado, Jonathan (personagem de Hugh Grant) e um filho pequeno que frequenta
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PODCAST FM-UFMT.
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