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Anamnese

A importância do
Programa de Educação
Tutorial (PET)

N

esta edição, trouxemos
mais informações para você
conhecer a filosofia dos grupos
PET e a importância do papel
desempenhado pelo programa nas
universidades de todo o Brasil.

De onde vêm as emoções?

V

ocê já teve a curiosidade
de tentar entender algumas
emoções, cientificamente falando?
Nós do Anamnese vamos te contar
qual região do nosso corpo é a
grande responsável por comandar
o que sentimos! Não perca!
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Pobreza menstrual e seus
efeitos sobre a vida das
pessoas que menstruam

N

Editorial

esta matéria vamos falar
sobre pobreza menstrual
e como esse fenômeno afeta a
vida das pessoas que menstruam.
Quer entender melhor esse
assunto que tem sido tão falado
nas redes? Venha conferir!
pág. 5
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Minha
residência
médica, minha vida!

P

or que a escolha da
residência médica é uma
das escolhas mais importante da
sua vida? Confira isso e muito
mais com o médico fellowship
em Traumatologia do Esporte
no Centro Especializado em
Traumatologia do Esporte, da
Escola Paulista de Medicina.
pág. 6

Caros leitores do Jornal Anamnese,
Bem-vindos à vigésima nona edição do nosso Jornal!
Para abrir esta edição trouxemos uma matéria para você conhecer um pouco mais do PET e sua importância
tanto para a universidade como para a comunidade geral. Além disso, alguns ex-petianos falaram um pouco de
suas experiências e o quanto este programa impactou positivamente nas suas formações.
A próxima matéria explica de onde as emoções como raiva, tristeza, felicidade se originam no nosso cérebro.
Você sabe o que é sistema límbico? Não? Então confira.
Em seguida, apresentamos uma matéria sobre a pobreza menstrual, um assunto que está sendo muito comentado
nas mídias sociais. Recentemente, o governador do estado do nosso estado vetou um projeto que visava distribuir
absorventes higiênicos para população vulnerável, trazendo a discussão para a sociedade mato-grossense.
Ainda nesta edição, realizamos uma entrevista com o médico Alexandre Figueiredo Zobiole formado pela
UFMT, para o quadro “Minha residência médica, minha vida”. Atualmente ele é médico ortopedista e nos contou
um pouco da sua trajetória, como escolheu a sua residência médica e em qual faculdade que a realizaria.
Por fim, no “EmpreendeUFMT” você terá a oportunidade de conhecer conosco as inciativas inspiradoras da
comunidade acadêmica da UFMT. Nesta edição as estudantes de engenharia sanitária e ambiental Marilene e
Raquel do @narikstore e Amanda Letícia do @laetitia_confeitaria nos contam um pouco do seu trabalho, além
da graduação.
Ah! Não deixe de checar nossa recomendação de filme. 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
Fundado em 2019 e sob orientação da diretora Bianca Borsato,
o projeto SINFOMED foi projetado e viabilizado para realizar
a união da música com a medicina, proporcionando momentos
de vivência e descontração aos alunos da FM/UFMT, além de
levar os talentos musicais da faculdade à comunidade externa.
O projeto possui equipamento de som completo e instrumentos
próprios e leva a vivência musical à comunidade, com apresentações no HUJM, em UBS, em creches, em eventos acadêmicos como simpósios e congressos e na própria faculdade.
O projeto é aberto a qualquer aluno da FM/UFMT que seja interessado em aprender um pouco mais sobre a vivência musical,
teoria e prática. Lembrando: não é preciso saber tocar nenhum
instrumento para entrar no grupo! Qualquer estudante interessado é bem-vindo, e poderá trocar experiências e aprendizados em
música e cultura. Os encontros e ensaios geralmente acontecem
na própria FM, no INPP ou no Teatro da UFMT. As apresentações são sempre agendadas antecipadamente, juntamente com os
ensaios. O projeto conta ainda com o apoio da Orquestra Sinfônica
da UFMT - em especial do Maestro Fabrício Carvalho - que auxilia o SINFOMED com a elaboração, logística, acompanhamento
e execução das apresentações e atividades relativas ao projeto.
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

Caso tenha interesse em entrar no projeto, contate Duda Seccchieri
(Turma 67) ou Thiago Alves (Turma 61), Instagram do projeto: @sinfomed
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A importância do Programa de Educação Tutorial
A formação acadêmica e as exigências profissionais
passaram por profundas transformações, de modo que
aos profissionais do Novo Milênio não bastam dominar o
aprendizado técnico oferecido pelos meios convencionais de
ensino, mas também possuírem habilidades como criatividade,
versatilidade, flexibilidade, empatia, comunicação, bom
relacionamento interpessoal e liderança.
Nesse sentido, surge o Programa de Educação Tutorial
(PET), o qual é uma iniciativa Federal criada em 1979 e que,
atualmente, encontra-se sob gestão da Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC). O programa
consiste em grupos de alunos e professor tutor, vinculados a
um ou mais cursos de graduação, que buscam desenvolver
projetos baseados no tripé ensino, pesquisa e extensão.
Assim, o objetivo principal do PET é promover a formação
global, ampla e de qualidade dos estudantes da graduação,
estimulando a cidadania, a pró-atividade, a consciência social,
o trabalho em equipe e o aperfeiçoamento do curso superior.
Segundo o MEC, existem 842 grupos PET no Brasil, fato que
demonstra o impacto do programa. Este busca complementar
a grade curricular e incentivar a aprendizagem ativa, de modo
que os alunos envolvidos tornem-se protagonistas no processo
de construção de novos saberes e impactem positivamente
todo o curso superior e a comunidade externa.
Os grupos PET possuem seu próprio regimento, preconizado
no Manual de Orientações Básicas (MOB) e contam com
uma ampla estrutura e organização. Administrativamente,
o programa se organiza por meio de um Conselho Superior
(nível federal), Comitês Locais de Acompanhamento (nível
local), Comissão de Avaliação, além da Comissão Executiva
Nacional dos Grupos PET (CENAPET), a qual é a entidade
representativa dos estudantes e professores-tutores perante
o MEC. Além disso, o programa possui como apoio o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
responsável por distribuir as bolsas mensalmente aos 12
alunos bolsistas e ao tutor.
•

E como funciona o tripé ensino, pesquisa e extensão?
As atividades de ensino envolvem o aprofundamento em
determinados conhecimentos, por meio de grupos de estudos,
palestras, congressos, aulas ministradas pelos próprios alunos
dentro e fora da universidade, entre outras ferramentas que
visem à propagação do conhecimento produzido dentro do
ambiente acadêmico. Isso possibilita novas experiências
pedagógicas, permitindo uma formação diversificada e um
contato com a sociedade.
A pesquisa estabelece uma conexão com o ensino e objetiva
a criação e desenvolvimento de novos conceitos, processos e
tecnologias. O fato dos grupos PET não se restringirem a uma
única área do conhecimento possibilita a criação de pesquisas
em várias vertentes, o que promove uma ligação entre as áreas
e diminui a fragmentação do conhecimento.
Quanto à extensão, objetiva-se promover o contato
com a comunidade, construindo um movimento dialético
que possibilite a construção de novos conhecimentos e a
apropriação do conteúdo produzido dentro do ambiente
acadêmico pelo público geral também. Assim, por meio dos
projetos de extensão, a sociedade pode ser beneficiada e o
ensino acadêmico torna-se muito mais amplo.
As atividades extracurriculares baseadas neste tripé visam
enriquecer o processo de aprendizagem e são cada vez mais
valorizadas. Prova disto, no contexto do ensino médico, é

Disponível em: http://www.prg.ufpb.br/prg/programas/pet/noticias/divulgacao-docronograma-anual-atividades-pet-sesu-mec/pet.png/view

a exigência da realização de carga horária de 240 horas de
atividades complementares para a entrada no internato (período
entre o nono e décimo segundo semestre) na Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT) e a valorização deste
aspecto na avaliação do currículo médico em muitas provas
de residência. Ademais, segundo a Resolução nº 7 MEC/CNE/
CES, de 18 de dezembro de 2018, as atividades de extensão
devem compor, no mínimo, 10% da carga horária curricular
estudantil nos cursos de graduação, fato que demonstra a
importância dos projetos de extensão e também do trabalho
dos grupos PET, visto que estes são grandes incentivadores
das atividades extensionistas.
•

O que dizem os petianos egressos ?
O impacto positivo dos grupos PET pode ser percebido de
diversas formas, sendo uma das principais o relato dos muitos
alunos que tiveram contato com o programa. Vem conferir o
que alguns relatam sobre a experiência de ser petiano!
“O PET me trouxe muitas coisas boas durante a faculdade
como conhecer muitas pessoas, participar de projeto científico,
e conseguir 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 universidade.” - Rebeca M. Zurita, formada
em medicina no ano de 2018 pela UFMT e atual residente em
dermatologia no Hospital Universitário Júlio Muller.
“O PET fez parte da minha formação na faculdade e foi
fundamental no meu crescimento como aluno e futuro
profissional porque consegui aperfeiçoar vários aspectos,
como trabalho em equipe, liderança, contato com o público
nas ações, escrita de artigos e projetos de pesquisa. Além da
vivência e crescimento profissional, o PET também foi um
lugar de apoio, onde me sentia em casa e fiz muitas amizades.”
- Hiro Naves Ynoue, formado em medicina no ano de 2020
pela UFMT e atual residente de Acupuntura na Faculdade de
Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP).
“Para mim, Herbert, o PET proporcionou inúmeras
oportunidades de desenvolvimento pessoal como aprender a
falar melhor em público ao lecionar minicursos, trabalhar em
equipe ao organizar eventos, aprimorar a escrita acadêmica ao
escrever resumos expandidos, ser cidadão ao criar projetos
eletrônicos para alfabetização de crianças especiais e a formar
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ótimas amizades e histórias que espero levar para o resto da
vida profissional e pessoal” – Herbert de Souza Andrade,
acadêmico de Engenharia Elétrica da UFMT e petiano egresso
do PET-Engenharia Elétrica.
Assim, a defesa da continuidade dos grupos PET é uma
ferramenta importante para o crescente aperfeiçoamento e
enriquecimento dos cursos de graduação de todo o Brasil!

Referências

Maria Tosta R. et al. Programa de educação tutorial (PET):
uma alternativa para a melhoria da graduação. Psicol Am
Lat. 2006;8.nw
Ministério da Educação. Manual de Orientações Básicas.
2002.
Autora: Maria Julia Medeiros Metello, acadêmica de
Medicina da turma 63 da UFMT.

De onde vêm as emoções?
Você alguma vez já se perguntou o por quê de vivenciar determinado sentimento? Por que choramos? Por que
sentimos medo? Por que ficamos felizes? Nós, do Jornal
Anamnese, paramos para refletir sobre como funciona a neurofisiologia por trás das emoções e gostaríamos de compartilhar com você, leitor, um pouco do que aprendemos.
Antes, de fato, começarmos com a teoria sobre esse assunto, vamos contar uma história: Era uma vez, um trabalhador
chamado Phineas Gage, que viveu em meados do século XIX.
Phineas costumava ser muito bem visto em seu trabalho pois
era eficiente, emocionalmente equilibrado, inteligente e disciplinado. Certo dia, um acidente de trabalho fez com que uma
barra de ferro atravessasse o seu lado esquerdo da cabeça,
penetrando na região maxilar e alcançando o seu lobo frontal (uma das regiões do encéfalo humano). Apesar da lesão,
Gage não perdeu a consciência e poucas semanas depois já
estava ansioso para voltar ao trabalho. No entanto, em decorrência da mudança de comportamento, Phineas foi demitido,
pois após o acidente mostrava-se indiferente, indeciso, desleixado, impaciente e outros adjetivos que iam de encontro à
pessoa que o trabalhador era antes do acontecido. O caso do
rapaz foi descrito na época e foi um grande propulsor para os
estudos de como se dava o comportamento humano por detrás
das redes neuronais.
A partir de então, foram surgindo diferentes teorias que
pudessem explicar, fisiologicamente, as nossas emoções. Um
anatomista, chamado Joseph Papez, contribuiu fortemente
para a consolidação do que hoje conhecemos como Sistema
Límbico (SL). Para esclarecer, o SL é um circuito de neurônios (células do nosso sistema nervoso) que se relaciona com
as respostas emocionais e impulsos motivacionais. Neste sistema estão incluídas regiões do nosso encéfalo (cérebro) tais
como hipotálamo, amígdala, núcleos da base, área pré frontal,
cerebelo, septo e hipocampo (este participa mais ativamente
da construção das nossas memórias de forma a exercer também impacto sobre nossas emoções) (Figura 1). É importante
salientar que diferentes autores podem considerar uma ou
outra região como integrantes desse sistema, mas que a
grande maioria dos consensos incluem estas já citadas. Além
disso, por mais parecidas que sejam as estruturas anatômicas
de cada indivíduo, as reações individuais frente a determinadas situações também apresentam um componente subjetivo,
relacionado às experiências de vida de cada um.

Figura 1: Estruturas do sistema límbico. Disponível em: https://www.scielo.br/j/
rpc/a/t55bGGSRTmSVTgrbWvqnPTk/?lang=pt

Sabendo disso, podemos começar a abordar como,
de fato, funciona a neurofisiologia das nossas emoções.
Primeiramente, podemos imaginar o nosso sistema límbico
como uma teia de aranha. Imaginemos cada órgão que compõe o sistema como uma linha dessa teia. Cada uma tem o
seu papel na sustentação desta. Nenhuma é mais importante que a outra, não há hierarquia. No fim, estas linhas se
comunicam entre si, formando uma grande rede. Essa nossa
“teia” vai receber estímulos do meio externo, atribuir carga
emocional de acordo com as experiências de cada pessoa e
se traduzir em resposta a estes estímulos.
Didaticamente, associa-se algumas regiões do nosso SL
com emoções específicas, por exemplo: a Amígdala está
relacionada às situações de forte impacto emocional como
encontros agressivos, experiências afetivas além de estar
relacionada a um sistema de recompensa. O Septo está relacionado à raiva e ao prazer. O cerebelo além de coordenar
algumas funções motoras no nosso corpo, também tem correlação com a nossa personalidade, afeto e cognição. A área
pré-frontal é considerada a “sede” da personalidade, atua na
tomada de decisões e nos ajuda a interpretar qual atitude é
socialmente mais aceitável diante de determinada circunstância. O Hipotálamo é considerado um grande protagonista do nosso SL, estudos com animais demonstraram que,
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dependendo da região estimulada ou inibida do Hipotálamo,
observava-se diferentes comportamentos, tais como: fúria x
tranquilidade, fome x saciedade, medo, reações de punição,
estímulos sexuais, etc.
Sendo assim, percebe-se que as áreas do nosso
cérebro fazem estas conexões nervosas. Os neurotransmissores são pequenas moléculas responsáveis por mediar essas
conexões e produzir respostas nos nossos sistemas somático
(voluntário, que basicamente é o que podemos “controlar”
no nosso corpo) e visceral (associado a órgãos internos) que
comunicam nosso organismo com o meio externo. Logo,
nossas emoções são acompanhadas e traduzidas em respostas
autonômicas, endócrinas e musculoesqueléticas, que prepa-

ram o corpo para alguma reação. Ademais, percebe-se que a
ciência consegue explicar alguns aspectos biológicos relacionados à emoção, mas o que é, de fato, a emoção, segue sendo
uma questão que vai além do que a ciência consegue traduzir.
Referências
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emoções. n. 2. SP, 2008. Disponível em: <https://doi.
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Pobreza menstrual e seus efeitos sobre a vida das pessoas que menstruam
A menstruação é um processo fisiológico que faz parte
do ciclo reprodutivo feminino, no qual ocorre descamação
das paredes internas do útero quando não há fecundação do
óvulo. Esse processo começa por volta dos 13 anos de idade
e cessa aproximadamente aos 50 anos. Apesar de ser uma
experiência que a maior parte das pessoas com útero vivenciam todo mês, a menstruação ainda é um tema envolto em
tabus, preconceitos e entraves econômicos e sociais. Nesse
contexto, a discussão sobre pobreza menstrual no Brasil
ganhou grande notoriedade no ano de 2021. Você sabe o que
é esse fenômeno?

Disponível em: https://oglobo.globo.com/ela/gente/jovens-ativistas-se-engajamem-iniciativas-de-combate-pobreza-menstrual-no-brasil-25236820

A pobreza menstrual é vivenciada por meninas, mulheres, homens trans e pessoas não binárias que menstruam,
e pode ser definida como a falta de acesso a produtos de
higiene pessoal, bem como a falta de infraestrutura, de
saneamento básico e de conhecimento sobre o corpo e o
processo fisiológico da menstruação. Além disso, esse
problema é reforçado por tabus e preconceitos envolvendo
a menstruação e questões econômicas como a tributação
sobre produtos menstruais. Assim, a pobreza menstrual
pode ter efeitos negativos sobre a vida econômica e prejudicar o desenvolvimento pleno das pessoas que menstruam.
Para resolver a falta de produtos adequados, muitas
pessoas optam por soluções improvisadas para conter o
sangramento menstrual, utilizando pedaços de pano, jornal,

papel, roupas velhas e até miolo de pão. Além dos problemas sociais, essa situação pode acarretar problemas para a
saúde. Segundo o relatório “Pobreza Menstrual no Brasil:
desigualdade e violações de direitos”, feito pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pelo Fundo de
População das Nações Unidas (UNFPA), o manejo inadequado da menstruação pode causar alergia e irritação de pele
e mucosas, infecções urogenitais como a cistite e candidíase
e até mesmo condições mais graves, como a Síndrome do
Choque Tóxico, uma infecção bacteriana que pode levar à
morte. Esse contexto pode, também, causar desconfortos e
danos emocionais, como insegurança e estresse.
Ademais, o relatório também aponta para outro problema:
o afastamento de meninas das escolas durante o período
menstrual. Através da análise de dados, o relatório indicou
que mais de 38% do total das estudantes brasileiras em
idade menstrual (entre 10 e 19 anos) frequentam escolas
com a privação de pelo menos um dos seguintes requisitos
mínimos de higiene para proporcionar dignidade menstrual:
acesso a banheiros, papel higiênico, pias e sabão. Além
disso, também indicou que, em Mato Grosso, mais da
metade das alunas do 9º ano do ensino fundamental está ao
menos parcialmente desatendida quanto a pelo menos um
dos itens.
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), no
mundo, uma a cada dez meninas falta às aulas durante o
período menstrual. No Brasil, 25% das estudantes em idade
menstrual já deixaram de ir à escola por não ter acesso a
absorventes ou outros tipos de produtos menstruais.
Como forma de combater esse problema, o ginecologista Agnaldo Lopes, presidente da Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo),
defende que o investimento em infraestrutura e acesso a produtos de higiene menstrual são medidas urgentes. O médico
sugere algumas soluções, como a oferta de absorventes em
postos de saúde e a redução da taxação de impostos sobre
produtos menstruais.
No contexto de Mato Grosso, alguns representantes
políticos têm trabalhado para implementar novas medidas
públicas de combate à pobreza menstrual. A deputada estadual Janaina Riva (MDB) criou um projeto de lei (PL) que
propunha a distribuição de absorventes higiênicos em escolas públicas e postos de saúde. Apesar de ter sido aprovado
pela câmara de deputados estadual, infelizmente o projeto
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foi vetado pelo governador do estado. Na capital Cuiabá, a
vereadora Edna Sampaio (PT) criou o projeto “Menstruação
sem Tabu”, que prevê a distribuição de absorventes a pessoas em situação de vulnerabilidade, adolescentes internadas por atos infracionais e estudantes da rede pública.
Esse PL foi aprovado pela maioria da Câmara Municipal
de Cuiabá e ganhou o aval final para implantação no dia 23
de setembro, após derrubada do veto do prefeito Emanuel
Pinheiro (MDB). O projeto também prevê a realização de
ações educativas para informar e combater preconceitos
relacionados à menstruação.
Portanto, embora os itens de higiene menstrual sejam
frequentemente vistos como supérfluos e a pobreza menstrual seja um tópico que encontra grande resistência,
podemos perceber que já estão acontecendo avanços em
direção ao acesso de direitos básicos a todas às pessoas que
menstruam. Discutir sobre saúde, menstruação e dignidade
menstrual é o primeiro passo para conquistar novas políticas públicas nos âmbitos da educação, saúde e saneamento
básico.
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Minha residência médica, minha vida!
Alexandre Figueiredo Zobiole, 29 anos, graduado em
Medicina pela 50ª turma da Universidade Federal de Mato
Grosso, ortopedista pelo Departamento de Ortopedia e
Traumatologia (DOT) da Escola Paulista de Medicina (EPM)
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), membro
titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
e, atualmente, Fellowship em Traumatologia do Esporte no
Centro especializado em Traumatologia do Esporte (CETE),
da EPM-Unifesp.
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mt/mato-grosso/noticia/2021/07/21/governo-de-mt-vetaprojeto-de-distribuicao-de-absorventes-higienicos-emescolas-publicas-e-postos-de-saude.ghtml. Acesso em: 22
set. 2021.
BAPTISTA, N. PL que prevê distribuição de absorventes
é aprovado por maioria na Câmara. Câmara Municipal de
Cuiabá, Cuiabá,10 ago. 2021. Disponível em: http://www.
camaracuiaba.mt.gov.br/noticia.php?id=12117. Acesso
em: 23 set. 2021.
BAPTISTA, N. Veto derrubado: Política “Menstruação
sem Tabu” avança em Cuiabá. Câmara Municipal de
Cuiabá, Cuiabá, 23 set. 2021. http://www.camaracuiaba.
mt.gov.br/noticia.php?id=12239. Acesso em: 23 set. 2021.
Autora: Mariana Goulart de Souza Martins, acadêmica de
Medicina da turma 66 da UFMT.
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Anamnese: O que te motivou a escolher a residência
médica em Ortopedia e Traumatologia?
R: Vários fatores nos motivam a escolher a nossa residência médica ou até mesmo a escolha pela carreira médica. Eu,
durante a minha infância, gostava muito de praticar esportes
e, coincidentemente, frequentei muito os consultórios e
pronto atendimentos ortopédicos. Mesmo antes de entrar na
faculdade já gostava muito da especialidade e me identificava muito com os profissionais que haviam me atendido.
Durante a faculdade conhecemos um mundo gigantesco
de opções que podemos seguir na carreira, desde as áreas
clínicas, cirúrgicas ou até mesmo as que apresentam menor
contato com o paciente. Eu frequentei muito os Prontos
Socorros como acadêmico e gostava muito da área cirúrgica
e a primeira decisão que tomei foi seguir essa área. Na hora
da escolha da especialidade em si, pensei no que realmente
gostava de fazer, qual o perfil de paciente que gostaria de
atender, quais os locais onde pretendia fazer minha residência e os desafios que estava disposto a enfrentar. Dessa
forma, não tive muitas dúvidas em escolher a ortopedia.
Anamnese: Suas expectativas em relação a essa escolha
foram contempladas?
R: Sou muito feliz com a escolha que fiz e não me vejo
atuando em outra especialidade atualmente. Como todos
sabem, a residência de ortopedia demanda muita dedicação e
eu tinha pleno conhecimento dos desafios que iria encontrar,
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Minha residência médica, minha vida!
procurei encará-los da melhor forma possível. Aqui na
EPM, somos cobrados para realizarmos um bom trabalho
com as atividades práticas, e, ainda mais, aprimorarmos a
carga teórica. Além disso, temos a oportunidade de conviver e aprender, continuamente, com grandes profissionais
renomados nacionalmente e mundialmente da ortopedia.
Então, acredito que foi uma excelente escolha e as minhas
expectativas foram superadas durante a residência médica.
Anamnese: Como foi a dinâmica dos rodízios e da rotina na residência médica?
R: A residência de ortopedia tem duração de 3 anos e na
EPM é dividida em quatro rodízios por ano. No primeiro
ano, rodamos nos blocos do: Trauma e Fixador Externo;
Coluna e quadril; Enfermaria e Pronto Socorro. No segundo ano, rodamos nos blocos da Mão e microcirurgia;
Joelho e Pé; Pronto Socorro e Enfermaria e ortopedia
pediátrica. No terceiro ano, rodamos nos blocos do CETE;
Ombro e cotovelo; Tumor Ósseo; e Traumatologia. O
nosso serviço controla muitos hospitais filiados, então
rodamos em vários lugares da grande São Paulo como
no Hospital Estadual de Diadema, Hospital Municipal
de Barueri, Hospital das Clínicas de São Bernardo do
Campo, entre outros, apesar do Hospital São Paulo ser o
centralizador das atividades acadêmicas e administrativas.
Durante todos os blocos somos avaliados em relação às
atividades práticas e em relação às atividades teóricas com
apresentação de aulas, seminários, casos clínicos e realizamos provas periodicamente. Além disso, realizamos
plantões noturnos e de finais de semana no Hospital São
Paulo como complementação da carga horária. De uma
forma geral, todos os blocos são muito bem organizados,
bem completos em relação às atividades prática e teórica.
Anamnese: Como é a sua rotina hoje?
R: Atualmente sou Fellowship (equivalente ao R4) em
Traumatologia do Esporte no CETE – EPM, então ainda
estou me especializando. No CETE, temos um foco no
tratamento de atletas e atuamos em diversas áreas da ortopedia como ombro, joelho, coluna, quadril e pé. Nossa
rotina consiste em atendimentos ambulatoriais no CETE,
realização de procedimentos cirúrgicos nos Hospitais
filiados, reuniões científicas semanais e acompanhamento
de procedimentos cirúrgicos dos chefes do serviço. Além
disso, eu realizo plantões como ortopedistas em alguns
hospitais quando há disponibilidade de horário.
Anamnese: Existe um lado negativo ou algo que desagrade na especialidade que você escolheu?
R: Sem dúvidas, a formação do ortopedista demanda
muita dedicação e consome a maior parte do nosso tempo.
Além disso, é uma formação pautada na hierarquia e
no rigor com os residentes. Como muitos não possuem
conhecimento das dificuldades que vão encontrar, estes
acabam desistindo. No entanto, de uma forma geral, não
tive muitos problemas durante a formação e estou muito
contente com a minha escolha.
Anamnese: Como foi seu processo de preparação para
as provas de residência?
R: Para as provas de residência, após a escolha da
especialização que faria, eu procurei me informar sobre

os melhores serviços de residência e após isso foquei nas
provas desses lugares. Realizei o curso preparatório do
Medcurso de dois anos durante o internato e também estudava muito com a minha esposa, Raissa Carolina Pinheiro
da minha sala de faculdade e que faz Dermatologia aqui
em São Paulo também, realizando muitas questões, flashcards, e tirando sempre dúvidas. Mas, de uma forma geral,
mantinha uma rotina de estudos semanal e durante os
finais de semana simulava a realização de uma prova dos
serviços que gostaria de fazer, após, eu corrigia e anotava
as principais informações para revisar próximo a prova.
Anamnese: O que foi considerado na escolha do local
para a residência médica?
R: Primeiro eu e a minha esposa decidimos fazer residência na cidade de São Paulo, pela grande quantidade de
serviços de excelente qualidade, com grande disponibilidade de recursos e por ser o maior centro médico do país.
Como um grande amigo meu já era residente de ortopedia
na EPM quando eu estava fazendo a prova, eu conhecia
bastante sobre o serviço, o funcionamento do mesmo, a
qualidade acadêmica e as oportunidades que poderiam me
proporcionar, então a Unifesp tornou-se a minha primeira
opção de escolha. Mas eu prestei prova em outros grandes
serviços como Santa Casa, IAMSPE e USP-SP que com
certeza também são ótimos. Talvez, uma grande limitação
temos na faculdade seja conhecer o funcionamento desses
locais, e isso é primordial para a escolha.
Anamnese: Qual foi a contribuição das atividades extracurriculares na prova de residência?
R: Durante a graduação, principalmente, antes de entrar
no internato eu frequentei muito o PS de Cuiabá e Várzea
Grande, acompanhando alguns professores da UFMT.
Acredito que aprendi muito sobre como ser médico e
experiências que me ajudaram nas provas de residência. O
acadêmico tem que ter foco em quais provas ele quer prestar, pois, mesmo com grande conhecimento teórico, isto
pode não ser suficiente para determinados tipos de prova.
Anamnese: O que você deixaria como recomendação
aos estudantes de Medicina em relação à escolha da residência médica?
R: Primeiro, talvez essa seja a principal escolha da sua
vida, então faça algo que você goste de verdade, faça em
um bom serviço, que proporcione uma boa formação,
conheça a rotina do especialista da sua área e em quais
áreas pode atuar, conheça as oportunidades e conheça o
perfil do paciente que você vai atender. Procure conhecer
também os serviços que vai prestar, quais oportunidades
podem surgir e quem são as referências nos serviços. Há
muitos profissionais da nossa FM aqui em São Paulo que
são bem acessíveis e estão sempre à disposição para ajudar.
Entrevistador: Yasser Mathews Nadaf Canno, acadêmico de
Medicina da turma 61 da UFMT.
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Para quem curte assistir!
The Father (Meu Pai, no Brasil) é um filme de drama
de 2020 co-escrito e dirigido por Florian Zeller, baseado em
sua peça de 2012, Le Père. O filme é estrelado por Anthony
Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus
Sewell e Olivia Williams e segue um homem idoso que precisa lidar com sua perda de memória progressiva na medida
em que ele vai perdendo o controle e passa a absorver os
eventos ao seu redor de forma confusa e desconexa. O filme
foi aclamado pela crítica rendendo muitos elogios quanto as
performances de Hopkins e Colman.
Exalta-se a atuação de Hopkins que representou
muito bem os sentimentos confusos de uma pessoa vivendo
com o Alzheimer, bem como o abalo nas relações familiares.
O filme ganhou o Oscar 2021 nas categorias de melhor ator
(Anthony Hopkins) e de melhor argumento/roteiro adaptado.

Vem por ai!

A campanha “Corrente Sanguínea” será uma competição entre as turmas da Faculdade de Medicina da UFMT Cuiabá
valendo pontos por doação de sangue pelos alunos e comunidade externa. Vai acontecer entre os dias 08 a 12 de novembro.
Participe!

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.

JORNAL ANAMNESE

PODCAST FM-UFMT.

O projeto “Cartas de CorAção” levará mensagens aos
pacientes do HUJM neste mês. Participe, ele só é possível com
a sua colaboração!! Para escrever a sua acesse nosso insta @
petmedicina.ufmt e veja o link na bio.
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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.

Narik Store

Marilene Amorim, 8º semestre e Raquel Vasconcelos, 7º semestre,
ambas acadêmicas de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMT.

A NARIK STORE foi criada em 2019 como um meio de
nos distrair um pouco da pressão da faculdade. Na lojinha
fazemos fotos polaroids, com fundo colorido ou branco e
em diversos tamanhos, além de chaveiros personalizados,
bijuterias de miçangas, pôsteres, adesivos, entre tantos
outros produtos. Hoje o nosso foco com a lojinha é fazer
tudo com muito amor e carinho para transformar as boas
lembranças de nossos clientes em algo físico. Sigam o
Instagram da NARIK que é @narikstore, onde vocês
podem conhecer mais sobre a lojinha e também entrar em
contato conosco para encomendas e outras informações.
Aguardamos vocês por lá.

Laetitia Confeitaria

Amanda Letícia, acadêmica de Medicina da turma 62 da UFMT.

Em março, abri uma conta no Instagram, chamada
Laetitia Confeitaria. O nome veio depois de muita pesquisa
e significa exatamente o que me proponho a levar às casas
que meus doces entram! Laetitia vem do Latim e significa:
aquela que traz alegria e felicidade. Coincidentemente,
também dá origem ao meu segundo nome, Letícia.
Hoje em dia nosso carro chefe são os bolos vulcões e
nossas fatias de bolo, com diversos sabores e opções
disponíveis à pronta entrega. Consigo conciliar a produção
e as entregas com a faculdade a partir do meu planejamento
de horários livres.
Não existe uma fórmula mágica para dar conta de tudo, entretanto, com as experiências diárias, fui
reformulando processos dentro da cozinha para que me fosse poupado tempo, assim, consigo administrar
melhor todas as tarefas e realizá-las de forma mais dinâmica e simultânea. É difícil, mas receber feedbacks
de clientes faz tudo valer a pena. A faculdade de medicina e a confeitaria agora dividem meu coração e me
lançam desafios extremamente prazerosos de serem vencidos.
Nosso Instagram é @laetitia_confeitaria e nosso WhatsApp é (65)99332-7227.
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