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país? Confira nossa matéria
para saber mais!
pág. 4

Medicina de
áreas remotas

A

Medicina é uma área com
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matéria imperdível!
pág. 5

Caros leitores do Jornal Anamnese,
Bem-vindos à vigésima sexta edição do nosso Jornal!
Para abrir esta edição trouxemos a importância do planejamento financeiro na vida adulta e início da vida
profissional de todos nós! Ainda trouxemos algumas sugestões para que você possa iniciar seu aprendizado sobre
esta temática.
Além disso, discutimos sobre a especilidade de Medicina de áreas remotas e esportes de aventuras. Assunto em
alta devido às práticas cada dia mais comum de esportes radicais, os quais necessitam do acompanhamento de
equipe médica para eventuais resgates. Quer saber mais sobre esta diferente especialidade? Então não deixe de
ler nossa matéria.
Ainda nesta edição, alertarmos sobre a polêmica em torno do tema aborto no país, suas repercursões na sociedade
brasileira e como o município de Cuiabá, especificamente, trata pacientes que necessitem deste procedimento.
Outro assunto importante abordado nesta edição trata sobre o marketing digital na vida de todo profissional, em
especial, dos médicos com a ascensão das redes sociais para a divulgação do seu trabalho.
E para finalizar esta edição, a entrevista do quadro “Minha residência médica, minha vida!” é com a médica
Karoline Aparecida Janones, formada em medicina em 2019 pela Universidade Federal de Mato Grosso e residente
em Cirurgia Geral no Hospital Universitário Júlio Müller. Confira o que ela nos conta de sua trajetória.
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
Neste momento em que milhares de cientintas pelo mundo correm contra o tempo
para desenvolver uma vacina que seja eficaz contra a COVID-19 não poderíamos
deixar de prestar nossa homenagem a eles.

Thiago Alves, acadêmico de Medicina da turma
61 da UFMT, @thiialves_
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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A importância do planejamento financeiro dentro da Medicina
A educação financeira ainda está ausente na formação
do brasileiro em nível fundamental, médio ou superior,
excetuando somente graduações relacionadas a Finanças e
Administração. Isto porque apenas 21% da população com
acesso à internet revelou ter pelo menos alguma noção em
finanças enquanto criança, conforme pesquisa do Ibope.
Nesse sentido, é interessante ressaltar que os médicos estão
incluídos neste contexto e sofrem de alguns agravantes
como: alusão a uma condição de acúmulo de capital rápida/
exacerbada, dívida com o curso superior (financiamento a
instituições privadas) e retorno quase que, exclusivamente,
proveniente da prestação de serviços.
Diante disso, emerge a gestão financeira, termo que
surgiu para englobar a análise, controle e planejamento de
uma empresa, mas que pode ser muito válido para a vida
acadêmica e, posteriormente, profissional de um médico.
Em outras palavras, é importante montar um planejamento
que concilie o financeiro e o pessoal, por meio de um
processo de categorização que busque a diminuição de
passivos (despesas, dívidas e obrigações), aumento de ativos
(geradores de renda e crédito) e buscar sempre minimizar
os gastos desnecessários. Tudo isso com a finalidade de
se atingir a independência financeira, estágio em que o
trabalho passa a ser optativo para a manutenção do estilo de
vida almejado.
Como fazer isso?
Há alguns modelos, no entanto, o fundamental é que cada
um faça o seu. Por exemplo, após a soma da sua renda média
mensal, primeiramente, aloque em torno de 20% em ativos,
isto é, negócios que são capazes de gerar renda: como
imóveis, poupança, tesouro direto, fundo de investimento,
bolsa de valores, etc. Em segundo plano, divida os gastos
em essenciais (necessários à sobrevivência) - dívidas

pregressas, moradia, alimentação, transporte, plano de
saúde, remédio e educação- e não essenciais (itens que não
interferem na sua sobrevivência diretamente) - restaurante,
lanche, lazer, cuidado pessoal, presente, doação, carro,
moto, roupas desnecessárias e viagens.
Em seguida, estabeleça um teto de custo, com o intuito
de quantificar o gasto essencial e o restante será o quanto
pode-se gastar com o não essencial. Lembrando que
economizar com o dispensável é fator preponderante na
antecipação da independência financeira (Figura 1). Por
fim, é importante que cada um procure sempre expandir
o seu conhecimento neste assunto tão oculto e obscuro
para os brasileiros, para isto uma ótima indicação de livro
é o intitulado “Pai Rico Pai pobre”, escrito por Robert T.
Kiyosaki, neste destaca-se o trecho “para garantirmos um
futuro bem sucedido financeiramente, é necessário que
o dinheiro trabalhe para nós, e não que trabalhemos pelo
dinheiro. Mas isso exige tempo, conhecimento e dedicação”.
Portanto, a fim de uma reflexão, você, leitor, costuma
ao menos listar os seus passivos, avaliar os itens
imprescindíveis e economizar com aqueles desnecessários
para a sua manutenção? Diante disso, fica o convite para
você desde já organizar e planejar a sua vida financeira, pois
pode ser promissor e libertador para o seu futuro. Caso tenha
interesse pelo assunto, confira a bibliografia ou o canal
“Jovens de Negócios”, no “Youtube”.
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Figura 1. Disponível em: https://www.consumoempauta.com.br/comoeconomizar-e-equilibrar-a-vida-financeira-na-quarentena/

Autor: Yasser M. N. Canno, acadêmico de Medicina da turma
61 da UFMT., acadêmico de Medicina da turma 61 da UFMT.

Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura
A Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura surgiu
a partir de associações, empresas e equipes especializadas
em resgate e assessoria médica para grandes expedições e
esportes de aventura, nas chamadas áreas remotas (Figura 2).
Essa vertente tem, indiscutivelmente, suas bases nas equipes
de Medicina Militar, que há séculos operam em batalhas e
guerras buscando resposta para sua questão: como auxiliar
uma vítima em um ambiente remoto, sob condições extremas
e com poucos ou nenhum recurso?
Nos EUA, ela é hoje chamada de “Wilderness Medicine”,
conceito que se oficializou no início dos anos 80, quando

médicos californianos criaram uma sociedade, a Wilderness
Medicine Society (WMS), com o objetivo de criar, encorajar,
dar apoio e conduzir atividades ou programas relacionados
ao exercício da medicina em ambientes remotos. Então,
na busca de respaldo a necessidades médicas vinculadas
a esportes outdoor e vida ao ar livre, o grupo acabou por
fundar essa nova área médica, atualmente já muito difundida
em locais como EUA, Canadá e Europa.
Entretanto, no Brasil ainda pouco se sabe e é divulgado
sobre essa linha da Medicina. No nosso país, pequenos
indícios do que se tornaria a Medicina de Áreas Remotas
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Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura

Figura 2. Disponível em: https://www.coloradowm.org/courses/healthcareproviders/custom-adventure-medical-cmes/

surgiram durante as chamadas Entradas e Bandeiras
da colônia, logo depois, equipes médicas também
acompanharam atividades militares do exército brasileiro
durante as guerras. Porém, apenas em 1993, se formou
a primeira equipe médica brasileira a fim de assessorar
competições de alto risco em áreas remotas.
Em verdade, nos últimos anos quase tudo desenvolvido
nessa área foi ligado a atividades médicas relacionadas
ao Exército e Marinha. Entretanto, em 2012, foi criada a
Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e
Esportes de Aventura (ABMAR). Esta, atua exclusivamente
promovendo a saúde e a segurança em áreas remotas
e condições extremas, fora do ambiente hospitalar. Ou
seja, opera em áreas de grandes desastres, expedições
humanitárias, saúde global e saúde pública. Trabalhando
com os tópicos que incluem medicina de expedição,
medicina do mergulho, medicina de montanha, medicina
de selva, doenças relacionadas ao frio e calor, traumas no
deserto e ataques de animais selvagens, analisa riscos para a
saúde e segurança em situações extremas, como montanhas,
florestas, desertos, cavernas e ambientes marinhos. Atua
também em eventos esportivos e catástrofes naturais.
Mas, o que é uma área remota? Muitos imaginam que
área remota é necessariamente pouco povoada, afastada
dos grandes centros, com animais peçonhentos e situações

climáticas extremas. No entanto, o remoto está muito mais
perto do que imaginamos. Conceitualmente, é aquele local
distante pelo menos uma hora de centros médicos. Então, uma
praia no nosso litoral pode ser tão remota quanto o Monte
Everest, depende da gama de doenças as quais a pessoa se
expõem e qual assistência médica está disponível.
Atualmente, a maior parte da população mundial vive
em centros urbanos ou centros populacionais que incluem
serviços de resgate, hospitais e centros médicos com salas de
emergência. Mas é importante lembrar que para alguns grupos,
essa facilidade de acesso ao atendimento médico nem sempre
é realidade, muitos indivíduos ainda vivem e trabalham longe
dos serviços hospitalares. Além disso, com o desenvolvimento
dos esportes de aventura nas últimas décadas, dentro do nosso
país, há uma crescente preocupação com os serviços de
emergência prestados em condições naturais extremas, longe
da civilização e de qualquer centro urbano.
De fato, existe uma interação muito grande entre Medicina
do Esporte, Medicina de emergência e Medicina do viajante,
porém na Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura
talvez o mais importante seja a habilidade de adaptar,
improvisar e superar. No Brasil dispomos de mais oito mil
quilômetros de litoral, Pantanal, Florestas, Cerrado e Selva:
é um país riquíssimo para essa área da medicina e ainda tem
muito a se desenvolver. Então agora que você conhece essa
especialidade, quer se aventurar também?
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Situação do Aborto no Brasil
Você sabe como funcionam as leis sobre o aborto no
Brasil? O tema ganhou notoriedade, recentemente, com
o caso da menina de 10 anos de idade que foi estuprada
no Espírito Santo por seu tio e quase foi impedida de
interromper sua gestação, em agosto de 2020, por meio de
uma ação de pressão de conservadores religiosos, que se
utilizaram de vazamento de dados da identidade da criança,
com exposição massiva em redes sociais e manifestações
calorosas nas portas do hospital onde a menina estava
(Figura 3).
Nesse contexto, vale a discussão sobre algo que afeta as
taxas de mortalidade materna no mundo todo e que, por
consequência, se faz uma questão de saúde pública. No
Brasil, o aborto é permitido em três situações: em casos de
estupro, anencefalia ou risco de vida para a mãe. Nestes,
as unidades hospitalares de referência do Sistema Único de

Figura 3. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/
monicabergamo/2020/08/gravida-aos-11-apos-estupro-menina-tem-acesso-aaborto-dificultado-no-es.shtml
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Situação do Aborto no Brasil

Saúde (SUS) realizam o procedimento de forma gratuita e, fora
destes, o aborto é considerado crime.
Dentre as tipificações criminais, existem quatro diferentes
classificações de aborto, sendo a primeira o autoaborto
consentido, no qual a própria gestante o provoca diretamente,
e tem como pena a detenção de 1 a 3 anos, prevista no
artigo 124 do Código Penal. A segunda classificação seria o
aborto provocado por terceiro ou sofrido, que ocorre sem o
consentimento da gestante e, portanto esta estaria isenta da
pena, crime este previsto no artigo 125 do Código Penal, e com
pena de três a dez anos ao indíviduo que o cometer.
A terceira seria o aborto consensual, provocado por terceiro
na gestante, com seu consentimento, previsto no artigo 126 do
Código Penal. Neste, a pena a quem realizar o abortamento
é de um a quatro anos. A quarta classificação é a do aborto
qualificado, no qual a gestante acaba por sofrer lesão corporal
grave ou que resulte em sua morte. Nessa, as penas citadas nos
casos anteriores, são aumentadas em um terço se houver lesão
grave e são duplicadas se ocorrer o óbito materno.
Os locais onde o SUS permite a realização do abortamento
legal são hospitais públicos referência; em Mato Grosso, há 3
instituições autorizadas para tal, sendo, em Cuiabá, o Hospital
Universitário Júlio Muller (HUJM). Essa paciente passa pela
triagem de uma equipe multiprofissional, com assistente social,
médicos, enfermeiros e psicólogos, até a tomada de decisão e a
conclusão do procedimento. A mulher tem o direito de fazê-lo
sem a necessidade de um exame de corpo de delito e até meses
atrás sem a necessidade de um boletim de ocorrência.
Em setembro de 2020, uma portaria do Ministério da Saúde
foi alterada (Portaria nº 1.508/2005), exigindo a partir de então
que os médicos comuniquem a agentes policiais os casos de
abortamento decorrentes de abuso sexual, preservando ainda os
materiais do crime, como fragmentos do embrião ou feto para
serem entregues como prova à polícia. Isso acaba por dificultar
ainda mais para a mulher o procedimento como um todo, ao
passo que pode provocar um constrangimento, além do medo
de seu abusador pela denúncia.
Alguns outros países na América Latina, como Uruguai e
Cuba, têm caminhado em um sentido mais progressista no
que se diz respeito à descriminalização do aborto, nesses dois
o aborto pode ser realizado em qualquer situação até uma
quantidade específica de semanas de gestação. O que foi visto,
é que houve um aumento na quantidade de abortos seguros,
diminuindo as taxas de mortalidade materna, em cerca de 60%

em Cuba e fazendo do Uruguai, por exemplo, o país com a
menor taxa de mortalidade materna na América Latina.
Vale ressaltar que dados coletados no Brasil já evidenciaram
que a criminalização do aborto não o impedem de ser
realizado, dados da Pesquisa Nacional sobre o Aborto, de
2016, evidenciaram que 1 em cada 5 mulheres até os 39 anos
de idade já realizou pelo menos um abortamento. Ademais,
as taxas de óbitos maternos decorrentes de complicações de
abortos gira em torno de 4,5 a cada 100 mil nascidos vivos;
sendo maior entre as mulheres com escolaridade inferior (8,5)
e mulheres pretas (5), evidenciando novamente a questão
social de saúde pública.
Em Cuiabá, caso saiba de algum caso que se enquadre
nas situações supracitadas enquadradas como aborto legal,
oriente a paciente a procurar o Hospital Universitário Júlio
Muller, local de referência para acolhimento e realização de
tal procedimento, sem a necessidade de boletim de ocorrência
prévio.
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Marketing na Medicina: a revolução promovida pelo
Instagram na publicidade de serviços médicos
Sem dúvida nenhuma, o Instagram tem se consolidado como
uma das redes sociais mais populares entre os brasileiros,
especialmente os entre jovens. A princípio, o aplicativo foi
desenvolvido com a ideia de proporcionar um espaço para os
usuários compartilharem suas fotos. Contudo, com o passar do
tempo, a plataforma foi ganhando mais recursos e, hoje, conta
com inúmeras ferramentas que possibilitam a interação entre
várias pessoas, inclusive até em tempo real. Diante disso, a rede
que inicialmente tinha como objetivo exclusivo ser um espaço
de relações interpessoais ganhou uma dimensão comercial, uma
vez que profissionais e empresas, incluindo o próprio Instagram,
passaram a se utilizar dessa interação massiva para divulgar e
oferecer produtos ou serviços em suas páginas (Figura 4).

Figura 4. Disponível em: https://rissicontabilidade.com.br/instagram-paramedicos-por-que-investir-nessa-rede-social/
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Mais precisamente, esse fenômeno aconteceu devido à
popularização da rede (aumento significativo do número de
usuários) e a inclusão de ferramentas, como os stories, as
lives, o IGTV e o reels, que revolucionaram a forma com que
o marketing é feito. A fim de exemplificar superficialmente tal
revolução, sabemos que, em um passado muito distante, para
que uma empresa ou profissional atingisse uma determinada
quantidade de pessoas que não necessariamente faziam
parte do seu público-alvo, ela ou ele precisava comprar (e
não era barato) um anúncio no jornal ou no rádio. Depois,
no meio televisivo, o problema era basicamente o mesmo: o
alcance havia se tornado maior, porém sem direcionamento,
e sempre com custo muito elevado. Atualmente, com as redes
sociais, o marketing pode ser feito sem custos (existe, sim, a
possibilidade de pagar por anúncios, o que não é obrigatório),
com um alcance inimaginável e com direcionamento eficiente
para o público-alvo desejado.
Ademais, outro fenômeno relevante é o fato de que
o Instagram, além de ter se tornado uma ferramenta de
marketing e de busca por produtos e serviços, também vem
sendo utilizado pelos consumidores com o propósito de avaliar
empresas ou profissionais, em se tratando de qualidade,
comportamento e capacidade. A exemplo disso, de maneira
prática, o que vem acontecendo é que pessoas interessadas em
consumir determinado produto ou serviço acessam a página
da empresa ou profissional antes de tomarem a decisão da
compra. Durante este acesso, o consumidor avalia, entre
outros aspectos, a qualidade com que a página é construída,
o que denota profissionalismo; a precisão e a acessibilidade
do conteúdo compartilhado; o comportamento, a postura
e o posicionamento frente a questões de seu interesse; e a
capacidade do profissional em questão, no caso de perfis desse
tipo.
Diante de todo esse cenário, uma expressiva parte dos
profissionais médicos já tem trabalhado o marketing digital
em suas páginas no Instagram, a fim de obter uma melhor
performance profissional. Isso porque, com um perfil atrativo
e que passa uma boa imagem, o médico consegue apresentar
e difundir seu trabalho, o que lhe traz reconhecimento e maior
captação de pacientes. E para construir tal perfil, diversas

técnicas podem ser utilizadas, desde métodos para a geração de
conteúdo até estratégias de postagem de fotos e legendas. De
toda forma, o objetivo é fazer com que o seguidor/consumidor
se interesse, interaja e compartilhe a página.
Vale lembrar, ainda, que todo esse universo da publicidade
médica é rigorosamente regulamentado pelo Conselho
Federal de Medicina, que impede, assim, a veiculação legal de
conteúdos antiéticos. Para isso, a instituição, sob a qual todos
os profissionais médicos atuantes no Brasil estão subordinados,
dispõe de duas normativas acerca do assunto: o Código de Ética
Médica, em seu capítulo XIII, e a resolução 1.974, de 2011.
Ambas versam sobre os limites da publicidade em Medicina,
desautorizando conteúdos que prometam resultados, que
divulguem tratamentos não comprovados cientificamente e que
exponham a imagem de pacientes, por exemplo.
Por fim, se você, leitor, se interessou pelo assunto e gostaria
de ter acesso a um conteúdo específico sobre as estratégias
eficientes na construção de perfis profissionais para médicos
no Instagram, recomendo que leia algumas das referências
utilizadas abaixo e conheça o perfil do @cassianosaviooficial,
que também é médico e trabalha, atualmente, capacitando outros
colegas no que diz respeito à temática.
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Minha residência médica, minha vida!
A entrevistada do quadro “Minha residência médica, minha
vida!” desta edição é Karoline Aparecida Janones, formada no
ano de 2019 no curso de Medicina da Universidade Federal de
Mato Grosso - UFMT. Atualmente, é residente de Cirurgia Geral
no Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM) e nesta entrevista
nos contou um pouco sobre sua trajetória, a organização das
atividades e escalas, os desafios e experiências da especialidade.
Anamnese: Como foi sua trajetória para definir a
complementação da sua graduação?
R: No começo da faculdade ainda não sabia em que área
gostaria de me especializar. Porém foi no 5° ano (já no internato
médico) que passei a acompanhar melhor a rotina de cada grande
área (Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e
Obstetrícia e Medicina de Família e Comunidade). Após terminar
essa primeira etapa como interna, consegui me encaixar melhor na
rotina da Clínica Cirúrgica. Agradava-me mais essa rotatividade
de atuar em consultas ambulatoriais, centro cirúrgico e enfermaria,
tudo dentro da mesma profissão. Além disso, eu gosto do fato
de poder ser resolutiva em algumas doenças, como por exemplo
alguém que sofre de cólicas biliares resolver seu problema com
uma colecistectomia (ou seja, retirada da vesícula biliar). O
ambiente e as patologias que o cirurgião tem que dominar me

agradava muito, e influenciou na minha escolha da especialidade.
Amo crianças, gestantes, os casos clínicos mais complexos da
clínica médica, porém nada me dava mais alegria do que decifrar
a etiologia de um abdome agudo e o poder de decisão imediato
entre “cirúrgico ou não cirúrgico”. A personalidade de cada um
influencia na tomada de decisão quanto à especialidade.

Anamnese
Minha residência médica, minha vida!
Anamnese: Qual a organização dos rodízios e a rotina de um
residente no primeiro ano da Residência em Cirurgia no HUJM?
R: No HUJM somos divididos em Rodízio dos ambulatórios de
cirurgia geral e subespecialidades, centro cirúrgico, Urgência e
Emergência (HMC), enfermaria e pequenas cirurgias. O primeiro
ano não é nada fácil, a carga horária exaustiva, enfermaria
com pacientes com comorbidades importantes e de todas as
subespecialidades estão presentes. O ano de 2020 foi atípico,
pois nosso hospital recebeu pacientes graves com a Covid-19 e
nós, os residentes do primeiro ano (R1), acabamos realizando
muitos procedimentos (traqueostomias, desbridamento de úlceras
por pressão, cistostomia, gastrostomia e jejunostomias) destes
pacientes em contexto de internação em terapia de unidade
intensiva. Já no segundo ano de residência, o residente pode
realizar alguns procedimentos videolaparoscópicos, bem como
ser o primeiro auxiliar em cirurgias de grande porte.
Anamnese: O que foi considerado na escolha do local para a
Residência Médica?
R: Prestei provas para Residência em 3 estados (MT, SP
e MG), passei em provas de SP e cheguei a matricular-me na
Universidade Federal de Viçosa (UFV) em Minas Gerais, porém
ainda aguardava o resultado da UFMT, que saiu apenas em
fevereiro, sendo aprovada aqui também. A escolha da minha
instituição de origem (também formei na UFMT turma 53), e
também por questões familiares. Quando estamos diante de uma
decisão importante como nossa formação após a graduação, tudo
deve ser pesado. No meu caso, minha família é muito pequena e,
para mim, morar distante por 2 anos sabendo da impossibilidade
de vir com frequência para o Mato-Grosso devido a rotina pesada
da especialidade, me fez ponderar e optar por permanecer em
Cuiabá. Sempre tenho como primícia que, se um estudante quiser
ser um bom estudante, ele será em qualquer instituição. Então,
faço o melhor dentro do lugar que escolhi ficar, não por mim,
mas pelos meus pacientes.
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Para quem curte assistir!
BELEZA OCULTA, neste longa o personagem
Howard (Will Smith) entra em depressão após um trágico
acontecimento familiar. Depois disso, ele acaba se afastando
dos seus colegas e amigos e sente que sua vida não tem mais
sentido. Howard então passa a escrever cartas para o tempo, o
amor e a morte, que surpreendentemente acabam respondendo
suas cartas. O filme é uma reflexão fantástica sobre o sentido
da vida e o luto.

Vem aí!

Anamnese: Quais suas dicas para os graduandos que irão fazer
prova de residência esse ano?
R: Programe-se com antecedência. Eu me formei faltando 4
meses para as primeiras provas de residência. Pude trabalhar
e juntar dinheiro para pagá-las, bem como hotel, transporte
e alimentação nas viagens. É um investimento muito alto que
fazemos nesta nova “corrida de provas de residência”, portanto
é essencial que coloque tudo no papel. Também deve ser
considerado os custos de vida do local onde pretende prestar
prova e se cabe no seu orçamento viver nesse local com a bolsa
de residência. Outro ponto, treine muito, fazendo provas e mais
provas anteriores, conheça o perfil da Instituição. Antes de prestar
a prova, estudei sobre as instituições e isso me ajudou muito
na fase das entrevistas. Ouça seu coração na hora da escolha.
Compartilhe suas dúvidas e fragilidades com seus familiares e,
quando decidir onde irá se matricular, tenha a convicção de que
dará seu melhor ali dentro.
Anamnese: Ainda existem preconceitos e desafios extras para
mulheres que desejam ser cirurgiãs?
R: Procuro não encarar a cirurgia como uma “guerra dos
sexos”. As mulheres já provaram que podem ocupar qualquer
cargo, profissão e espaço, sem nenhuma queda de qualidade,
quando comparada ao homem. Se há mulheres que querem
ser cirurgiãs, entrem em qualquer ambiente de cabeça erguida,
pronta para aprender e para mostrar que é competente o suficiente
para estar ali. E se, porventura, alguém colocar em questão a
competência pelo fato de ser mulher, demonstre com educação
e gentileza as habilidades que a torna capaz de exercer qualquer
sutura, qualquer reparo, qualquer diagnóstico, sem prejuízo
algum. A gente combate a ignorância com a educação. Como diz
Leonardo Boff em sua famosa parábola “Ela é e será sempre uma
águia. Este coração a fará um dia voar às alturas”. Não há nada
que pode parar um coração de águia, se você nasceu para estar
ali, nada terá poder suficiente para te parar.

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.

Entrevistadora: Janeisa Soares, acadêmica de Medicina da
turma 61 da UFMT.
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