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no processo seletivo de 2021.
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Uma perspectiva do luto
durante a pandemia
pelo COVID-19

A
Editorial

pós 565 mil mortes, a
linha tênue entre o luto e
os cuidados com a saúde mental
durante a pandemia do novo
coronavírus se tornou ainda
mais evidente. Confira nossa
matéria para saber mais! pág. 5
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da UFMS e UFMT

N

esta edição, o JA relatou
experiências de universidades
públicas sobre o retorno às aulas.
Leia sobre quais foram as principais
diferenças entre as Faculdades
de Medicina da UFMS e UFMT.
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Minha residência
médica, minha vida!

M

édico cuiabano diz que sua
preparação foi intensa, tendo
feito aproximadamente 35 mil
exercícios até chegar ao serviço de
Neurocirurgia da Unicamp. Confira
esta matéria imperdível!
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Caros leitores do Jornal Anamnese,
Bem-vindos à vigésima oitava edição do nosso Jornal!
Para abrir esta edição trouxemos uma matéria bem diferente com as novas petianas comentando o
desafio de escrever para o nosso jornal com o tema “A linha tênue entre a excessiva busca pelos padrões
de beleza e a saúde”, durante o primeiro processo seletivo totalmente online do grupo PET Medicina no
início de 2020.
Além disso, discutimos sobre as dificuldades enfrentadas pelos estudantes de medicina da UFMT e
da UFMS para ter retorno às aulas, inclusive das atividades práticas depois do início da pandemia do
COVID-19. Não deixe de ler nossa matéria.
Ainda nesta edição, alertarmos sobre o processo de luto durante a pandemia do COVID-19, quais são
as fases do luto e como enfrentá-lo.
No quadro “Minha residência médica, minha vida!” a vez é com o médico Fellipe de Paula, formado em
medicina na XXIII pela Universidade de Cuiabá e residente em Neurocirurgia no Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas. Confira o que ele nos conta de sua trajetória.
Por fim, na coluna “EmpreendeUFMT”, conheça conosco as inciativas inspiradoras da comunidade
acadêmica. Nesta edição, as estudantes de medicina Eduarda do @bordudas e Anadiely do @lojadncloset.
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
Gostaríamos de prestar nossa homenagem a nossa querida tutora Ziliani Buss, a
qual tanto contribuiu para o aprendizado e
evolução do PET Medicina ao longo dos
cinco anos que esteve à frente deste grupo.
Muito obrigado Zili, com toda certeza você
iluminará a todos por onde estiver. Seja feliz!
Arte por Isadora Fernandes, acadêmica de
Medicina da turma 61 da UFMT, @eternoilustrar
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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Os desafios da redação no processo seletivo do PET Medicina UFMT 2021
O processo seletivo do PET Medicina UFMT que
ocorreu em março de 2021 contou com a participação
de acadêmicos desde o primeiro ao quarto semestre
da Faculdade de Medicina e contemplou três etapas:
avaliação objetiva, avaliação escrita e entrevista.
Em razão da multidisciplinaridade que tanto
caracteriza o programa e, sendo o Jornal Anamnese
um dos projetos de destaque do grupo, a escrita é uma
habilidade valorizada e que deve ser continuamente
desenvolvida por todos petianos. Assim, a avaliação
escrita propôs a redação do tema “A linha tênue entre
a excessiva busca pelos padrões de beleza e a saúde”.
O tema foi muito interessante e desafiador de
tal modo que achamos legal compartilhar com vocês
alguns trechos das redações das novas petianas, vejam
como cada uma interpretou e contribuiu de um modo
diferente sobre o tema.
A discente da turma 63, Iris Alvina, escolheu
a Figura 1 para ilustrar o tema que julgou pertinente
ao demonstrar a imposição de padrões de beleza que
torturam os indivíduos, sobretudo as mulheres.
A nova PETiana destacou que são inúmeras
as propagandas de cirurgias e procedimentos
que são veiculados pela internet, tornando-a um
verdadeiro templo do culto ao corpo. Esse fenômeno
é tão crescente e forte na sociedade atual que foi
denominado de corpolatria. Inicialmente associado
aos praticantes de atividade física em academias,
já é considerada uma espécie de “patologia da pós
modernidade” e, é caracterizada pela preocupação e
pelos cuidados extremos com o próprio corpo (não no
sentido da saúde), mas particularmente no sentido do
embelezamento físico.”
Um outro ponto de vista semelhante foi mencionado
pela acadêmica Ananda Gimenez, da turma 66: a
comparação excessiva e, muitas vezes, irreal com outras
pessoas que divulgam sua imagem na internet também
é responsável pela deterioração da saúde mental. A
intensa exposição a fotos e vídeos postados, geralmente
usando filtros dos aplicativos, pode contribuir para uma
percepção exagerada pelos usuários de seus defeitos
físicos e assim levar a comportamentos repetitivos e um
grande sofrimento mental. Paralelamente, a acadêmica
Mariana Goulart, também da turma 66, complementou:
durante a pandemia de 2020, a procura por
procedimentos estéticos aumentou vertiginosamente.
Dados da empresa Google indicam que as buscas na
plataforma por rinoplastias cresceram quase 5000%,
por harmonização facial, 250% e o interesse por
botox aumentou em 80%. Isso pode estar relacionado

ao maior tempo despendido nas redes sociais. Um
estudo publicado pelo Journal of the American Society
of Plastic Surgeons, em 2019, indicou que o uso
exacerbado dos filtros e a constante pressão estética
existente nas redes podem induzir ao surgimento de
transtornos como a dismorfia corporal. Dessa forma,
a pessoa afetada passa a enxergar defeitos excessivos
na sua própria imagem e busca uma aparência parecida
com a que vê nos filtros e fotos das redes sociais. O
descontentamento pode levar à busca por cirurgias,
dietas milagrosas e exercícios físicos intensos.
Por fim, a discente Thayná dos Santos Afuso, da
turma 64, ao escrever em formato de crônica, descreveu,
subjetivamente, o impacto dos padrões de beleza sobre
os indivíduos. Em seu texto, a nova integrante do grupo
destaca em algumas reflexões: “Entretanto, conquistar
o horizonte mostra-se mais difícil, as asas precisam
crescer e isso significa alimentar a desconstrução dos
padrões de beleza diariamente. (...) Estar dentro da
bolha estética do mito da beleza faz as pessoas tentarem
explodir o ambiente em que estão inseridas. O quanto
isso seria autodestrutivo?”.
Ao aceitar o desafio de integrar o grupo PET, as
estudantes tiveram a oportunidade de discutir sobre
um assunto relevante para o momento atual e explorar
com novas ideias. As diferentes visões destacadas
trazem conceitos muito importantes que devem ser
debatidos a fim de mitigar as patologias associadas à
pressão estética nas redes sociais. A escrita conjunta
desta matéria pelas novas PETianas também foi um
desafio que proporcionou um debate construtivo sobre
os limites entre a busca pelos padrões de beleza e a
saúde. Cumprida esta tarefa, aguardem leitores, muitas
novidades virão por aí!
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Figura 1: Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/_6LLn7z8uDUI/
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O ensino remoto e o retorno às práticas nas
Faculdades de Medicina da UFMS e UFMT

Figura 2: Elaborada por Thayná dos Santos Afuso

Em toda formação acadêmica, é indispensável
que os discentes tenham contato com os contextos
estudados em sala de aula. Na área da saúde, esse
pré-requisito é ainda mais relevante. Dessa forma, os
conteúdos abordados em aulas práticas são alicerces
para a compreensão do funcionamento do sistema
do corpo humano e sobretudo, para a avaliação
clínica dos pacientes que estarão sob cuidados dos
futuros médicos. Sendo assim, a não realização de
aulas práticas resultará em dificuldades para realizar
corretamente muitos procedimentos, bem como
entender o porquê desses procedimentos. Nesse
intuito, esta reportagem trouxe relatos de contextos
vivenciados em duas instituições do centro-oeste para
exemplificar que diante de uma pandemia as condutas
tomadas podem ser completamente opostas, mesmo
sendo duas universidades federais.
Com o início da pandemia da COVID-19 e a
necessidade de isolamento social, a Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) fez um
planejamento de retorno do ensino remoto imediato
em fevereiro de 2020. De acordo com a aluna Michelle
Acosta - membro do Centro Acadêmico de Medicina
Günter Hans (CAMGH) e acadêmica do ciclo básico
(primeiro e segundo ano) - as turmas não tiveram
nenhuma prática no primeiro semestre (de fevereiro a
julho de 2020), devido às medidas de biossegurança
(figura 2).
No segundo semestre de 2020, as aulas práticas
retornaram entre os meses de outubro e novembro,
mas com número de alunos reduzidos por turma.
Segundo Michelle, muitas destas aulas práticas foram
interrompidas em momentos quando Campo Grande
entrava na bandeira cinza, isto é, quando os municípios
estavam no grau de risco extremo para a COVID-19.
No início de 2021 foram repostas algumas práticas
perdidas durante 2020, porém foram as únicas
atividades presenciais do ciclo básico. Apesar dessa
liberação, ficou suspensa a entrada do ciclo básico em
Unidades Básicas de Saúde (UBS), somente estágios
para o ciclo clínico eram permitidas. As aulas em
laboratórios, quando permitidas, só poderiam ser
utilizadas por no máximo quinze alunos, sendo que as
janelas estariam obrigatoriamente abertas para seguir as
medidas de biossegurança. No Hospital Universitário
Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP), a entrada foi
permitida apenas para unidades curriculares iguais
ou acima do terceiro período, enquanto na turma do
segundo ano eram apenas duas duplas por hora.
A acadêmica Michelle declarou que o planejamento
de retorno partiu da própria universidade, mas como
ocorreu em um curto período de tempo, muitos
professores não conseguiram se preparar para a
flexibilização educacional. O reitor empenhou-se para
não atrasar o calendário, mas de acordo com a estudante,
a mudança abrupta resultou em muitos problemas

momentâneos, como por exemplo: não adequação ao
uso de tecnologias da informação e comunicação de
professores e alunos.
Em relação ao ciclo clínico e ao internato, o aluno
Vinícius Eduardo Molina - coordenador geral do
CAMGH e estudante do quinto semestre - relatou que
o internato parou durante aproximadamente um mês no
ano de 2020 e após essa pausa retornou aos estágios com
medidas de segurança apropriadas. De acordo com ele,
as atividades para todos os estudantes do ciclo clínico
estão restritas, de modo que alguns setores destinados
ao atendimento da COVID-19 não podem ser acessados
pelos acadêmicos. Um dos prejuízos mencionados pelo
estudante é a redução do número de pacientes, uma vez
que a grande maioria é paciente com a COVID-19, o
qual eles não podem ter contato, dificultando o estudo
das práticas.
Sobre os equipamentos de proteção individual (EPI),
a universidade concedeu auxílio aos estudantes para
aquisição desses recursos e distribuíram máscaras
PFF2. O acadêmico admite que pelo fato das aulas de
Semiologia terem sido, totalmente, remotas para algumas
turmas, o retorno às práticas em semestres posteriores
foram muito prejudicados pela falta de experiência que
deveria ter sido adquirida no semestre precedente.
Já na Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá, tiveram suas
atividades presenciais interrompidas no dia 11 de março
de 2020, em decorrência da pandemia, e o retorno com
ensino remoto se deu apenas no dia 10 de agosto de
2020. Desde então, as atividades práticas se mantiveram
totalmente suspensas, causando insegurança e insatisfação
de muitos acadêmicos, que recorreram ao Centro
Acadêmico XIII de Abril (CaMed) para exigir parecer
da universidade e requerer um planejamento imediato
de retorno às práticas. Após muitas reivindicações e
exposições do caso em setores midiáticos, os estudantes
dos últimos dois anos conseguiram retornar às práticas
entre os meses de setembro e novembro de 2020. A
cobrança exaustiva não findou, sendo que os alunos das
outras unidades curriculares se mantiveram impedidos de
retornarem às práticas até que estivessem vacinados com
a primeira dose. O CaMed, mais uma vez, encontrou-se
na obrigação de representar os discentes e solicitou
à direção da Faculdade de Medicina da UFMT uma
declaração para conseguir vacinar todos os graduandos.
Em julho de 2021, as unidades curriculares retornaram
às práticas conforme as medidas de biossegurança, mas
com atraso de, aproximadamente, um ano na graduação
de todos os universitários, causando prejuízo financeiro
e danos à saúde mental de muitos discentes e ônus à
economia brasileira.
Atualmente, a faculdade de Medicina da UFMT
permitiu o retorno às aulas práticas apenas em Unidades
Básicas de Saúde e no Hospital Universitário Júlio
Muller, enquanto os laboratórios de habilidades
presentes no prédio da universidade permanecem
proibidos de serem utilizados. Além disso, um recurso
redigido por um discente da Faculdade de Medicina
da UFMT foi apresentado com o argumento de que a
maioria dos alunos não foram totalmente imunizados,
isto é, receberam apenas a primeira dose da vacina, com
o intuito de impedir a volta às aulas práticas, que estão
ocorrendo desde 21 de julho de 2021.
Autores: Thayná dos Santos Afuso - CaMed XIII de Abril
UFMT.
Colaboradores:
Michelle Fonseca Acosta - CAMED Gunter Hans UFMS
Vinícius Eduardo Molina - CAMED Gunter Hans UFMS
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Uma perspectiva do luto durante a pandemia pela COVID-19

Figura 3. Disponível em: http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/
sites/150/2021/03/LUTO-COVID-730x425.jpg

As mortes por COVID-19 (figura 3) no Brasil
ultrapassaram 565 mil vítimas. Com isso, percebe-se a
necessidade de discutir como isso afeta o processo de luto
dos familiares que tiveram perdas nesse contexto.
Mas afinal, o que é o luto? Segundo a doutora Maria
Helena Bromberg, o luto pode ser definido como
um conjunto de reações inespecíficas a uma perda
significativa. Já Engel e Worden, outros estudiosos do
tema comparam o luto a uma queimadura grave que causa
um efeito psicologicamente traumático. Além disso, ao
longo do tempo várias discussões foram propostas a fim
de abordar as fases do luto. E neste sentido, a psiquiatra
Elisabeth Kübler-Ross propôs 5 fases: negação, raiva,
barganha, depressão e aceitação.
É necessário ressaltar que essas fases, por mais que
sejam enumeradas, não seguem sempre uma sequência
bem definida, podendo muitas vezes se sobreporem ou
inverterem a ordem. Isso acontece, pelo fato de que cada
ser humano processa informações de maneiras distintas,
levando em conta sua personalidade e uma gama infinita
de fatos. Um bom exemplo dessa organicidade das fases é
quando o indivíduo que está experimentando o luto antes
da efetiva morte de seu ente está na fase da barganha,
e faz seus pedidos com o intuito de livrar o enfermo de
suas dores mesmo que seja pela morte. Nesse momento,
o enlutado passa pelo processo de aceitação em conjunto
com a barganha.
Em meio à pandemia, o fenômeno do luto se
transformou: famílias não podem acompanhar de perto
seus entes no processo terapêutico, algumas vezes
marcado por sofrimento, e quando o mesmo não é
suficiente, não podem sequer velá-los, e estão fadados a
se contentar com as lembranças. Este novo contexto de
luto pode muito bem ser comparado ao luto em situações
de morte inesperada onde o enlutado experimenta
sensações um pouco distintas. Raquel Arruda Carnaúba,
uma das autoras do artigo “Luto em situações de morte
inesperada”, publicado na revista Psique, afirma que
esses indivíduos têm maiores tendências a autoacusações,
sentimento de entorpecimento e a saudade do ente perdido
é, muitas vezes, considerada mais forte. Isso acontece
pois não é possível acompanhar o tempo de adoecimento
onde os familiares se acostumam com a ideia da morte.
Vários autores afirmam que indivíduos que passam por
este trauma apresentam tendências a autoacusações,
sentimento de entorpecimento, e a saudade do ente
perdido é, muitas vezes, considerada mais forte. Isso
acontece pois não foi possível acompanhar o tempo de

adoecimento onde os familiares buscam se acostumar
com a ideia da morte.
O contexto pandêmico traz também consigo o uso
extensivo de protocolos como o SPIKES (S - setting
up the interview, significa escolher um local privado,
confortável e tranquilo; P - perception, significa
avaliar a percepção do paciente; I - invitation, significa
perguntar ao paciente o que ele gostaria de saber; K knowledge, significa dar conhecimento e informação ao
enfermo; E - emotion, significa abordar as emoções do
paciente e respeitar seus sentimentos com empatia), que
tenta sistematizar a transmissão de notícias difíceis. A
preocupação em planejar uma forma de expor ao paciente
ou a família por uma experiência inevitavelmente
desagradável é especialmente importante quando se fala
de luto. É inegável que a forma de comunicar uma notícia
pode ser determinante no processo de ferir-se, sofrer e se
recuperar, pelo qual o luto perpassa. Ainda neste contexto
são geradas consequências para os trabalhadores de
saúde, pois o ambiente onde se encontram nesse momento
é muitíssimo complexo, rotinas extenuantes, frequentes
comunicações de notícias difíceis, responsabilidades
com o outro em vida e post mortem, visto que as famílias
também precisam de “tratamento” naquele momento,
precisam ser consoladas e acolhidas, da forma que tal
ambiente caótico permite. Tamanha complexidade
não apenas causa a exaustão racional e emocional dos
profissionais.
Um editorial do British Medical Journal trouxe alguns
apontamentos sobre o “estado geral” da saúde mental
de trabalhadores da saúde em “tempos pandêmicos”.
Os dados da China e da Itália reportam o processo de
adoecimento da classe, com aproximadamente 50%
dos profissionais entrevistados alegando quadros de
depressão, 45% de ansiedade e 34% de insônia. Outros
autores destacam também o papel da traumatização vicária,
fenômeno onde o envolvimento empático do profissional
com o paciente doente leva ao adoecimento do cuidador,
na depleção da saúde mental dos profissionais da saúde;
a inserção em um panorama abarrotado de sofrimento,
pelo qual o trabalhador é responsável por tentar mitigar,
associada às condições longe de ideais para a execução
de seu papel, potencializa o processo do adoecimento do
profissional. Neste quadro o trabalhador é responsável
por tentar mitigar, associada às condições longe de ideais
para a execução de seu papel, potencializando o próprio
adoecimento.
Ainda nesta perspectiva dos profissionais da saúde,
vários autores sugerem importantes apontamentos
referentes a experiências passadas de outras endemias
como a síndrome respiratória do Oriente Médio.
Naquela ocasião percebeu-se que a exaustão física e
emocional de profissionais da saúde foi preditora de
absenteísmo, problemas de comunicação entre equipe
e erros de conduta terapêutica. Estes fatos podem levar
a um processo de colapso do sistema de saúde, pois os
responsáveis por controlar a situação não se encontram
em condição de exercer sua função, mais óbitos podem
ocorrer, os quais devem ser comunicados, contudo a
exaustão profissional certamente prejudica esta etapa.
Inevitavelmente a tão difícil mensagem da perda,
mesmo com o uso de protocolos variados, apresenta tantos
interferentes e variáveis longe dos ideais, promovem um
sofrimento diferente do temido, e longe do esperado para
tal situação.
Por fim, o luto se torna um processo ainda mais
distorcido e difícil de lidar. A tentativa do profissional

5

Anamnese

agosto de 2021- 28ª edição

6

Uma perspectiva do luto durante a pandemia pela COVID-19
de amenizar ao máximo o impacto desse fenômeno é um
ato de cuidado, contudo, zelar pelo outro é um desafio,
quando o mensageiro sequer tem condições de dar
atenção ao seu recado.
Nesse ínterim, a busca pelo conforto pode iniciar-se
com um processo de autoconhecimento, saudade e
ressignificação. É um momento de reflexão e por isso,
toda ajuda profissional, familiar ou de amigos torna-se
indispensável ao passar por esse ciclo de fases que
envolvem sentimentos como negação, raiva, barganha,
depressão e aceitação.
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Minha residência médica, minha vida!
Fellipe de Paula, 28 anos, graduado na XXIII Turma
de Medicina da Universidade de Cuiabá, é, atualmente,
residente do quarto ano (R4) de Neurocirurgia no Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
Campinas (HC-UNICAMP). Nesta entrevista, o médico
elucida algumas questões gerais a respeito da residência,
relatando sua experiência pessoal e sua rotina diária.
Além disso, Fellipe descreve como foi sua preparação
até a aprovação, além de avaliar o peso das atividades
extracurriculares no seu processo seletivo e dar uma
valiosa dica aos estudantes que ainda não escolheram sua
futura especialidade.
O que te motivou a escolher a residência médica em
Neurocirurgia?
Costumo dizer que a Neurocirurgia me escolheu. O
misticismo acerca do funcionamento do sistema nervoso,
assim como a bela anatomia, a possibilidade de trabalhar
com alta tecnologia empregada na interface médicopaciente e a complexidade desafiadora intrínseca aos
procedimentos neurocirúrgicos sempre me cativaram,
desde o início de minha formação. Isso fez com que eu
iniciasse minha caminhada rumo à especialidade desde
o segundo ano da faculdade, por meio de monitorias e da
Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia de Mato
Grosso (LANN-MT).
Suas expectativas em relação a essa escolha foram
contempladas?
Com certeza. Porém, atualmente, no quarto ano
de residência médica, tenho plena convicção de que
a neurocirurgia é realmente uma especialidade para
poucos. Infelizmente, a complexidade dos pacientes,
bem como a gravidade deles, refletem na alta demanda
física e emocional e na constante busca pela perfeição e
excelência na execução de tarefas e cirurgias, afinal não
existe espaço para erros.

Como é a sua rotina?
A rotina varia conforme a residência avança. O serviço
se baseia em uma hierarquia de funções e cada uma
delas demanda uma rotina específica. No primeiro ano,
aperfeiçoamos o conhecimento em neurologia clínica e
somos submetidos a plantões de urgência e emergência
neurológicas clínicas e cirúrgicas. A partir do segundo
ano, somos submetidos ao treinamento em laboratório de
microcirurgia, com simulações realísticas em cadáveres de
nossos procedimentos mais complexos, além de iniciarmos
o trabalho nos incansáveis e famosos plantões de urgência
e emergência neurocirúrgica. No terceiro e quarto ano,
estagiamos no laboratório de microcirurgia, nos ambulatórios
(neurocirurgia vascular, pediátrica, oncológica, coluna,
funcional, deformidades craniofaciais, espinha-bífida,
nervos-periféricos), realizamos procedimentos de urgência
e emergência e, junto ao residente-chefe (R5), cirurgias
eletivas. No quarto ano, o foco gira em torno das cirurgias e
procedimentos relativos às patologias da coluna vertebral e
do sistema nervoso periférico e no estudo microanatômico
das fibras brancas. No último ano nos tornamos residenteschefes, organizando o serviço junto à equipe e operando as
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cirurgias de maior complexidade, sob a supervisão dos
coordenadores e preceptores.
Em resumo, pode-se dizer que nos dois primeiros anos
de residência as atividades se baseiam em plantões de
pronto-socorro e unidades de terapia intensiva, atividades
ambulatoriais, manejo clínico de pacientes em enfermaria
e auxílio nas cirurgias de urgência e emergência. Nos
anos seguintes, já nos tornamos cirurgiões principais nas
cirurgias de urgência emergência e eletivas, porém ainda
realizamos plantões em pronto-socorro e atividades em
ambulatórios específicos. Além disso, rounds, visitas
médicas diárias e reuniões clínicas, são de caráter
obrigatório a todos.
Existe um lado negativo ou algo que lhe desagrade
na especialidade que você escolheu?
Sim. Lidamos com pacientes de extrema complexidade/
gravidade, o que implica em resultados frustrantes em
muitas ocasiões. A demanda psicológica é intensa e
muito presente no dia a dia. Neste ponto a Neurocirurgia
é realmente cruel.
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Para quem curte assistir!
O filme britânico-estadunidense “O Homem Elefante”
relata a história de John Merrick, um cidadão portador de
neurofibromatose múltipla, apresentado no filme com a pele,
o rosto e a cabeça deformados, o que lembrava a aparência
de um elefante. A trama é baseada em uma história real,
vivida na Inglaterra da Era Vitoriana do século XIX. Muitos
dos relatos foram encontrados no diário de Frederick Treves,
médico cirurgião britânico e especialista em anatomia, que
resgatou John dos maus tratos quando ele era apenas uma
atração em um Freak Show. Treves em um de seus devaneios
se questiona do porquê fez tudo isso para John. Para ajudá-lo
ou para se autopromover? A “bela alma aprisionada em um
corpo horrível”, como sintetizava David Lynch, diretor do
filme, demonstra que um exterior grotesco é inversamente
proporcional ao seu interior, Merrick era um homem
inteligente, culto, amável, cavalheiro, uma boa alma dotada
de sensibilidade artística. Ele é a representação alegórica das
carências e virtudes humanas.

Como foi seu processo de preparação para as provas
de residência?
Foi realmente uma maratona. Preparei-me e
dediquei-me totalmente por mais de dois anos a isso. De
fato, durante esse período, vivi a minha vida em função
do meu objetivo. Fiz dois anos de curso preparatório
durante o meu internato e me dedicava 100% a isso. Fiz
todos os módulos e exercícios propostos e, no primeiro
ano de estudo, fiz mais de cinquenta provas dos serviços
que eu concorreria no ano seguinte. No segundo ano, até
minha formatura, em agosto de 2017, tinha por rotina
realizar as atividades do curso preparatório e três provas
por semana. Após a formatura, na reta final, otimizei meu
tempo e meu ritmo de estudos, fazendo uma prova por dia,
além das atividades propostas pelo curso preparatório.
O resultado foi a resolução de aproximadamente 35
mil questões, 9 concursos prestados, 8 aprovações até
a terceira fase e 4 aprovações finais (HC-UNICAMP,
Hospital Santa Rosa-MT, SUS-SP, IAMSPE).
Qual foi a contribuição das atividades
extracurriculares na prova da residência?
Em termos de contribuição para pontuação, realmente,
não foi de grande valor, porém, em especialidades
de alta concorrência, isso com certeza ajuda a colocar
um melhor olhar do avaliador nas entrevistas. No meu
ano, por exemplo, todos os aprovados haviam realizado
atividades extracurriculares no exterior e continham
publicações internacionais em seus currículos.
O que você deixaria como recomendação aos
estudantes de Medicina em relação à escolha da
residência médica?
Um bom conselho, antes de tudo, é definir o estilo de
vida que se deseja levar no futuro e avaliar se tal rotina é
compatível com uma especialidade clínica ou cirúrgica.
A partir disso, uma junção de vocação, interesse,
adequação com a rotina da especialidade, perspectiva
de retorno financeiro e satisfação profissional é o ideal.
Vale lembrar que especialidade perfeita não existe e que
acompanhar serviços ou colegas especialistas permite
enxergar as nuances de cada uma delas, possibilitando a
tomada de uma decisão mais racional.
Entrevistador: Lucas de Paula Guedes, acadêmico de
Medicina da turma 61 da UFMT.

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.
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Este novo quadro do nosso jornal foi criado para apresentarmos os empreendedores da nossa UFMT. Aqui é um
espaço aberto à divulgação, para conhecer líderes de projetos além dos “muros” da universidade, para dicas e
conselhos para você que deseja iniciar um empreendimento, mas que precisa daquele empurrãozinho e inspiração.

Bordudas

Eduarda Ambrosi, acadêmica de Medicina da turma 63 da
UFMT.

O Bordudas surgiu em 2019, quando um hobby para
passar o tempo antes do início da faculdade começou
a ser pedido por amigos e conhecidos. Para mim, um
bordado entregue é um momento eternizado, em forma
de presente ou de surpresa. O rascunho, bordado e a
embalagem, ou seja, cada etapa da criação, é montada
e feita por mim para que cada bordado seja único! Nem
sempre é fácil conciliar o Bordudas com a faculdade,
mas fazer algo que gosta, com organização, torna o
processo de empreender mais tranquilo e gratificante.
Se você deseja acompanhar meus trabalhos, siga o
@bordudas no Instagram.

DN Closet

Anadiely Moreira, acadêmica de Medicina da turma 63
da UFMT.

No início de 2021 percebi a necessidade de
complementar minha renda. Conversei com minha
irmã, que também estava sentindo a mesma vontade.
Nesse momento nasceu a DN Closet, uma loja online feita por mulheres, para mulheres e apoiada por
mulheres. Dessa forma, decidimos inaugurar nosso site
de roupas femininas no dia internacional da mulher
(08/03/2021). Com a volta das aulas, percebemos a
necessidade de readaptar a nossa rotina da loja para
conseguir atender as demandas do negócio, é um
aprendizado diário que exige dedicação e empenho,
mas que é recompensador. Conheça mais a minha loja em:
www.dncloset.com.br ou no instagram @lojadncloset
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