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Participação feminina
em projetos de extensão
da UFMT gera líderes
engajadas para o futuro
Estudantes contam como atuar nos
cargos de liderança, especialmente em projetos de extensão reflete
positivamente na vida acadêmica e
profissional.
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considerações acerca da saúde
mental das mulheres privadas de
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as desigualdades presentes neste ambiente.
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Artigo de Opinião: Mulheres e os intermináveis degraus.
Por Victoria Hamaoka de Oliveira, turma 63

Em 1903, Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel
de Física, e logo em seguida o de Química. Em 1944, Sofia IonescuOgrezeanu realizou sua primeira cirurgia cerebral e se tornou a primeira
mulher neurologista. Em 1963, Valentina Tereshkova foi a primeira mulher
a viajar para o espaço. Em 2012, Malala Yousafzai defendeu que as meninas
pudessem frequentar escolas em seu país, e em 2014 ganhou o Prêmio
Nobel da Paz. Todas essas mulheres lutaram por suas vitórias, e posso dizer
que foi um trabalho árduo para subir cada degrau até chegar ao andar que
estamos hoje, observe que digo andar, e não terraço. Não terminamos de
subir, ainda. Reconhecer o talento e a capacidade, de nós, mulheres, não
deveria ser um motivo de conquista, nem orgulho. Mas é. Temos um dia
para celebrar o dia das mulheres, e o que comemoramos? Liberdade? Creio
que ainda não, um exemplo disso é que somente em 1932, com a luta de
Bertha Luz, que conquistamos o direito do voto feminino no Brasil. Sei que
a realidade não é essa mais, e que já se passaram 90 anos dessa conquista,
é fato que as mulheres não se encontram tão emudecidas, sem opinar nos
campos políticos, sociais ou econômicos. É fato que as mulheres não vivem
mais somente dentro de casa, atrás do fogão, esperando o marido, pai,
irmãos e até filhos chegarem do trabalho com a janta pronta, a mesa posta
e a roupa lavada. É fato que abrimos os olhos com o passar dos anos, e
começamos a nos ver e agir como pessoas. Afinal, agora podemos escolher
casar ou não, ter filhos ou não, votar, dirigir ou andar, fazer faculdade, liderar
uma cirurgia, iniciar um mestrado, comandar uma empresa, se destacar no
mercado de trabalho e na sociedade, ser dona de casa como uma opção, não
obrigação. Porém, ainda não vivemos em uma sociedade perfeita, em uma
sociedade totalmente igual. Prova disso é que no início dos anos 2000, Maria
da Penha lutou contra o feminicídio e violência a contra a mulher, e em 2006
foi sancionada uma lei com seu nome para combater a violência doméstica.
Sim, chegamos ao ponto de precisar de uma lei para esse cenário caótico. E
ainda existem muitas outras coisas para se lutar. Ainda há muitas mulheres
em altos cargos que são olhadas com receio, com dúvida, ainda existe quem
ganhe menos pelo mesmo serviço prestado que um homem, ainda há falta
de estrutura da sociedade para a vida profissional com a pessoal, ressalvo
aqui a maternidade. Ainda faltam degraus para chegarmos à igualdade que
foi assegurada na Constituição de 1988. Mas as coisas vão se alinhando, as
vitórias e novas conquistas vão surgindo e vamos respeitando cada vez mais,
lutando cada vez mais, abrindo mais portas no mercado de trabalho, afinal,
somos mulheres.

ApreciARte
O “ApreciArte” dessa edição apresenta a vocês uma artista mulher e sua obra sobre
outra grande mulher! Heloísa Mozzaquatro Werlang é estudante de Medicina da
UFMT e iniciou o seu “Mozza Ateliê” (@mozzatelie) em 2020, durante a pandemia
de COVID-19.Dizeres da artista: “Eu sempre fui uma pessoa
que gosta de se envolver com
atividades artísticas que me
permitam expressar e construir
um mundinho muitas vezes
distante da realidade, e com
o bordado livre não foi diferente. Essa peça inspirada em
Frida Kahlo, mulher, artista e
feminista, foi mais que apenas
uma encomenda! Foi a minha
primeira encomenda, vinda de
uma grande amiga, que além
de demonstrar apoio ao meu
trabalho e a minha pessoa, pode reafirmar ideais nas tramas do tecido cru que eu
mesma modifiquei com agulha e linha. Afinal, há muito mais por trás do belo!”
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Participação feminina em projetos de extensão da UFMT gera líderes
engajadas para o futuro
Mariana Silva - 4º semestre do curso de Jornalismo - UFMT Cuiabá
Os projetos de extensão fazem parte dos três pilares da
universidade, sendo eles o ensino, pesquisa e
extensão. Participar deles pode proporcionar
aos estudantes vivências para além das salas de
aula, colocando em prática o ensino com um
viés voltado à atender a sociedade. Dentro da
UFMT existem inúmeros projetos de extensão e
multidisciplinares com diversas temáticas, sendo
desenvolvidos e estruturados com autonomia e
organização pelos estudantes em conjunto com
os professores.
As atividades destes projetos oferecem
aos discentes experiências que agregam na
formação e constituem habilidades técnicas e
sociais, e ocupar um cargo de liderança frente
a eles é uma forma de se inserir em algo mais
próximo à estrutura organizacional de uma
instituição ou empresa, podendo de certo modo
preparar os jovens para a saída da Universidade
e impulsioná-los para adentrar no mercado de
trabalho ou mesmo na vida pública.
A UFMT, como formadora de profissionais
e cidadãos, é um espaço de pluralidade e
diversidade que pode levar o impulso empoderador de dentro
para fora, refletindo na sociedade o caráter transformador que
possui em gerar mudanças. E quando lideranças femininas
saem das universidades com capacitação e experiência para
o mercado ou ocupar cargos públicos, é um grande passo
para que mulheres possam ampliar sua voz e ter espaço nas
decisões sociais e políticas.
Como é o caso de Amélie Gabrielly Viana, de 22 anos,
estudante de Administração, que atua como Diretora de
Eventos do Centro Acadêmico de Administração. Para ela,
participar do CAAD neste cargo a ensinou a ser mais criativa e
autônoma, trouxe maior senso de responsabilidade e permitiu
enxergar novos caminhos para solucionar problemas que
percebia dentro do curso. Ela acrescenta que sente orgulho
dos projetos que desenvolveu com a equipe na gestão e espera
inspirar novos estudantes a conhecer e participar também.
“Hoje o CAAD é composto majoritariamente por mulheres,
e isso me enche de orgulho. A presença em peso das mulheres
no ensino superior e, posteriormente, no mercado de trabalho,
caminha para a ampliação da presença feminina nos cargos de
liderança. Como Diretora, eu sinto que o meu trabalho pode
inspirar e motivar outras garotas a buscarem tomar a frente em
projetos aos quais elas se identificam, e essa interação resulta
em transformações sociais para a comunidade.”
Assim como Amélie, a jovem Eduarda Campos de Assis
Casal, de 23 anos, formada em Engenharia de Controle e
Automação pela UFMT, também participou de projetos de
extensão e foi Presidente da Inova Jr., empresa júnior. Ela
destaca que participar do projeto fez muita diferença em
sua vida pessoal, acadêmica e profissional, fazendo com
que se destacasse no mercado de trabalho e desenvolvesse
habilidades, e ainda ressalta que é defensora de projetos de
extensão que acolhem mulheres e que permitem participação
em cargos de liderança para obter a transformação que teve
em vários âmbitos da vida.

“Todos os projetos que fiz parte agregaram muito nesse
sentido. Tive grandes oportunidades fora da faculdade dentro

de empresas e acredito que as experiências dos projetos que
participei foram o que possibilitaram que eu tivesse ocupando o
cargo que estou hoje. Meu curso tinha pouquíssimas mulheres
e a gente tentou trazê-las para a Inova, como uma forma de
juntar o poder feminino ali e incentivá-las a continuarem o
curso, para que elas não desistissem. Uma maneira de mostrar
que a Engenharia de Controle e Automação também é uma
área que permite mulheres, apesar de todo o preconceito que
existe, juntando nossas forças a gente consegue permanecer
nessa área.”
É o caso também de Vitória Kehl Araujo, de 20 anos,
estudante de Jornalismo, que desde 2021 ocupa o cargo de
Presidente do Time Enactus UFMT. Ela conta que ainda nos
dias de hoje existem pessoas que pensam que mulheres não
são capazes de liderar e desqualificam sua liderança, mas que
ocupar este cargo ainda na Universidade e logo no início da
formação, a preparou muito para ser uma líder de organização
futuramente. “Felizmente eu não passei por situações em
que me desqualificaram, sempre tive apoio dos colegas e dos
professores no Time para ocupar o cargo em que estou. Já
estou na presidência há 1 ano e espero poder formar mais
líderes também. Há pelo menos 1 ano, vejo que a maioria dos
candidatos que se inscrevem em nossos processos seletivos
são mulheres e mais de 50% da nossa diretoria é formada por
mulheres e isso é muito importante. Gera experiência para
quando mulheres se candidatarem a cargos de liderança após
a faculdade.”
A Universidade enquanto ponte entre ensino médio e
mercado de trabalho deve instruir socialmente estudantes,
não apenas em sua formação técnica profissional, mas como
cidadãos dispostos a transformar estruturas estagnadas e abrir
caminho para a inclusão feminina e também de outros grupos.
Motivar e inspirar mulheres a concorrer e ocupar cargos de
liderança frente aos projetos e outras atividades acadêmicas,
são sementes que podemos plantar hoje e colher os frutos
futuramente em uma sociedade mais justa e igualitária em
direitos e oportunidades.
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Mortificação do eu e breves considerações acerca da saúde mental das mulheres
privadas de liberdade
Por Amanda Rodrigues Sella, advogada
O sistema carcerário é predominantemente masculino.
Ocorre que ainda sendo os homens a grande maioria da população carcerária, segundo levantamento nacional de informações penitenciárias - INFOPEN, publicado em 2018, 42.355
mulheres encontram-se privadas de liberdade no país, apresentando-se um crescimento de 656% entre os anos de 2000 a 2016.
Inobstante o crescimento vertiginoso no número de mulheres encarceradas, as unidades prisionais não
foram pensadas para elas, que simplesmente ingressaram
no sistema, sem ter respeitadas as suas individualidades.
Essa anulação do eu, ou como preferiu Goffman a “mortificação do eu”, não é algo que acontece somente nas
prisões femininas, mas em qualquer tipo de instituição
total, a exemplos dos quartéis, manicômios e conventos.

A prisão é uma instituição total na medida em que toda
a vida se passa em um espaço minimamente delimitado. Esse confinamento, em qualquer ser humano, gera
uma série de consequências, afinal, deixa de se ter autonomia sobre o que comer, quando comer, o que vestir,
quando tomar banho, onde e como estudar ou trabalhar.
Se para um homem essa mortificação já se mostra presente, imagine para mulheres, que têm mortificada não
só a sua condição humana, mas também a sua condição
feminina. A vaidade das mulheres é muitas vezes desconsiderada nos presídios. Em um primeiro momento pode
parecer algo muito pequeno, principalmente partindo-se da
perspectiva masculina, mas não é. A feminilidade também
está nas roupas, no cuidado com os cabelos, com a pele,
com as unhas, com a maquiagem. Enquanto presa a mulher
perde todos esses “pequenos” cuidados, que acabam contribuindo para a anulação da sua condição enquanto gênero.
Contribui ainda para a mortificação do eu a exposição
da mulher nos centros prisionais e a vigilância constante.
Diferentemente do homem, a mulher foi criada com maior
acatamento, orientada a não se despir em público ou mesmo
a se utilizar de banheiros com as portas fechadas para evitar exibições, enquanto nos banheiros públicos masculinos

não há nenhum pudor entre os homens de urinarem em mictórios e serem observados por outros, na mesma condição.
Quando a mulher ingressa na unidade, essa intimidade
também é perdida, vez que todos os locais de convívio são
compartilhados. As mulheres fazem as atividades de lazer
juntas, almoçam juntas, dormem juntas e muitas vezes umas
tem que presenciar os banhos e outras atividades fisiológicas
das demais, porque nem mesmo portas existem nos banheiros, dadas as condições precárias das unidades prisionais.
Não bastasse isso, as revistas das mulheres acontecem de
forma indiscriminada e sem o mínimo de pudor. Elas têm
que se despir na frente das agentes e demais detentas e passam por procedimentos vexatórios, como agachar de frente e de costas, totalmente nuas,
para averiguar se não estão guardando celulares, drogas ou outros
instrumentos ilícitos ou proibidos dentro do próprio corpo.
Apesar de a vigília ser uma
necessidade em qualquer instituição total, até mesmo em face de
proteção dos próprios internos, em
caso de agressões ou mesmo rebeliões, por exemplo, ela também
atua de forma negativa na psique, ainda que inconscientemente.
Vê-se que a mulher aprisionada
perde a sua autonomia, afinal, o eu
precisa dar lugar aos objetivos da
instituição. Toda a rotina do preso é
direcionada por terceiros, que precisam manter a ordem e a disciplina.
Diante desse quadro é preciso que
existam políticas públicas efetivas
que visem a maior qualidade da
saúde mental das mulheres privadas
de liberdade, mas, para tanto, não
bastam que sejam disponibilizados
nas unidades prisionais profissionais de saúde mental e medicação apropriada. O problema precisa ser corrigido na origem, se
possível antes mesmo dessas mulheres ingressarem no cárcere.
Grande parte das presas são usuárias de drogas, o que é um fator
preponderante para o cometimento de delitos, afinal, essas mulheres precisam de renda não só para subsistência da família, mas
para o próprio vício. Trata-se de uma questão de saúde pública.
Ao ingressarem na prisão, outro trabalho deve ser feito
por parte do Estado, o de conceber condições dignas de
cumprimento de pena para essas mulheres. É necessário
que o público carcerário feminino seja visto como tal, ou
seja, que tenha respeitado as suas individualidades enquanto mulher. Submeter a mulher às condições degradantes
do sistema carcerário atual intensifica todo um sofrimento já previamente existente em razão de fatores sociais, o
que só agrava a mortificação do eu no interior da unidade.
Uma vez estabilizadas emocionalmente, na prisão, as
mulheres devem receber cursos de formação profissional, o que, sem dúvidas, diminuiria o ócio, mas também
daria a essas mulheres possibilidades de trabalho lícito e
de reinserção social, fim tão almejado da execução penal.
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Minha residência médica, minha vida!
Por Gabrielle da Silva Pinto, turma 61

O entrevistado do quadro “Minha residência médica,
minha vida!” é o médico Caio Murilo dos Santos
Souza 33 anos, graduado pela Universidade de Cuiabá
(UNIC) em 2018, com residência em Clínica Médica
pelo Hospital Universitário
Júlio
Muller
(HUJM).
Atualmente é residente em
Geriatria no HUJM e nesta
entrevista Caio nos contou
um
pouco
sobre
seu
dia a dia como médico
residente e sua trajetória até aqui.
Anamnese: O que te motivou a escolher a residência médica em Geriatria?
C.M.S.S: Nossa trajetória
desde o ciclo básico até o
internato perpassa por várias
especialidades e sempre fui
apaixonado pela proximidade com os pacientes que as
especialidades clínicas oferecem e desde esse período já
vislumbrava um futuro correlacionado com a Geriatria.
Assim, ao passar pelo rodízio
de Geriatria ainda dentro do
programa Residência Médica
em Clínica Médica pude perceber o quanto a especialidade
poderia me trazer realização profissional e ao mesmo
tempo ter uma visão do paciente em sua integralidade.
Anamnese: Suas expectativas em relação a essa escolha
foram contempladas?
C.M.S.S: A minha preocupação como médico sempre foi o olhar não compartimentado do paciente,
valorizando a personificação do biopsicosocial e a
interação do indivíduo com o meio, trazendo-me completa realização dentro da especialidade escolhida.
Anamnese: Como foi a dinâmica dos rodízios e da rotina na residência médica?
C.M.S.S: A Residência Médica em Geriatria do HUJM
contempla a distribuição dos rodízios em seus 2 anos
de duração. No primeiro ano temos o rodízio de enfermaria no período matutino e ambulatórios no período
vespertino (ambulatório geral e de octagenários), além
do estágio optativo em outra instituição com foco em
Cuidados Paliativos. Já no segundo ano, os rodízios
concentram-se nos ambulatórios e visitas domiciliares,
contando com estágio optativo conveniado em Fisiatria.
Anamnese: Existe um lado negativo ou algo que desagrade na especialidade que você escolheu? E qual o
principal ponto positivo?
C.M.S.S: Em relação aos desafios da especialidade podemos citar o contexto familiar dos pacientes (como, por
exemplo, idosos frágeis vivendo sozinhos e sem apoio

familiar) e questões que envolvem o gerenciamento do
cuidado desses pacientes. Já os pontos positivos são inúmeros, mas o destaque maior seria o fato de poder manejar o indivíduo em sua integralidade, compartilhando suas
emoções e angústias, compreendendo o contexto social no qual
está inserido e podendo colocar em prática uma máxima da
medicina: “primum non nocere”.
Anamnese: Como foi seu processo de preparação para as provas de residência?
C.M.S.S: O essencial dentro do
processo de preparação para a
prova de residência médica foi o
direcionamento para a instituição
onde prestaria a prova, revisando
desde os temas mais relevantes até a resolução das provas
aplicadas nos últimos 5 anos.
Anamnese: O que foi considerado na escolha do local
para a residência médica?
C.M.S.S: O maior peso para
a escolha da instituição foi o
meu local de residência, uma
vez que moro há muito tempo
em Cuiabá. Contudo, é essencial
avaliar a qualidade de ensino e conhecer o serviço de
Residência Médica pretendido para não haver decepção
futura. No meu caso, fui muito feliz com esta escolha.
Anamnese: Qual foi a contribuição das atividades extracurriculares na prova de residência?
C.M.S.S: As atividades extracurriculares são de extrema importância para a prova de residência médica tanto
pela incorporação à avaliação curricular e comporem
a nota final quanto pelo conhecimento agregado por
elas. Com isso, averiguar o edital da prova é essencial
para direcionar essas atividades (avaliar carga horária mínima, cursos e idiomas aceitos, entre outros).
Anamnese: O que você deixaria como recomendação aos estudantes de Medicina em
relação à escolha da residência médica?
C.M.S.S: Os rodízios no internato dão uma visão
bem ampla de cada especialidade e já ajudam com o
primeiro passo: definir se possui maior afinidade com
especialidades cirúrgicas ou puramente clínicas. A partir deste ponto, creio ser importante optar por algo que
se tenha afinidade, podendo-se vislumbrar dentro da
profissão em sua rotina diária. Vale lembrar que não
existe certo ou errado e trilhar um caminho em uma
especialização que te traga realização pessoal/profissional possibilita a minimização de frustrações futuras.
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Para quem curte assistir!
O filme brasileiro “Nise - O Coração da Loucura” relata a
história de Nise Magalhães da Silveira, psiquiatra formada
pela Faculdade de Medicina da Bahia, apresentada no filme
como uma mulher revolucionária e dedicada a impedir formas agressivas de tratamentos psiquiátricos da época como
por exemplo, internação forçada, eletrochoque e lobotomia.
A trama é baseada em uma história real, vivida no Brasil
da Era Vargas. Nise foi uma das primeiras médicas mulheres
a se formarem no Brasil e foi presa por frequentar grupos
marxistas, sendo acusada de envolvimento com o comunismo. Defensora do Movimento Antimanicomial, pioneira na
Terapia Ocupacional, fundadora da Casa das Palmeiras, entre
outros marcos na história da medicina brasileira, entrou para
a história no quesito renovação das estruturas do tratamento
da saúde mental. Inspiração para milhares de médicas e médicos brasileiros na contemporaneidade, continua viva em quadros,
livros e muitos corações. Ela é a representação da luta e ensina até hoje que “por trás de cada paciente psiquiátrico existe um
artista, por trás de cada artista, existe um ser humano com fome de beleza, sede e transcendência” nas palavras de Frei Betto.

Vem
por
ai!
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.

Participe do ApreciArte!
Gostaria de compartilhar a sua
arte no Jornal Anamnese? Que tal
divulgar seus melhores desenhos,
fotografias, tirinhas ou charges de
caráter informativo no apreciARte?!
Convidamos todos que tiverem interesse a entrar em contato conosco
pelo e-mail
petmedicina.ufmt@gmail.com
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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.

Doce Desejo

Sarah Marques, acadêmica do 9 semestre de
medicina da UFMT.

Eu sou apaixonada por doces, e queria
encontrar um nome que pudesse expressar
essa vontade, por isso “doce desejo” é o nome
da minha empresa. Ela foi criada em 2020, a
princípio era somente na minha cidade natal
no interior de Goiás, e só quando voltaram
as aulas práticas que comecei a fazer os bolos
no pote em Cuiabá. Eu escolhi o bolo no pote porque é algo que tenho muito prazer em fazer e em
comer. Eu criei a empresa como uma forma de ter uma renda extra com um trabalho que amo fazer.
Tenho muitos planos para a empresa, como conquistar cada vez mais clientes, inserir recheios novos e
aprender a associar a rotina dos bolos com o internato, que chega em março. E saber que tenho apoio
nessa trajetória como empreendedora, principalmente do meu namorado, minha família e amigos mais
próximos, é gratificante. As redes sociais são: Insta: @docedesejo_rv, meu número pessoal para pedidos
é (64)98422-2566.

Lomel Pães de Mel

Stephani Labadessa, estudante de engenharia civil da UFMT

A Lomel Pães de Mel foi criada no
começo de outubro de 2020 por Sthephani
e seu namorado, Vinicius Lopes. O nome
foi escolhido como forma de homenageá-lo.
Falando um pouco mais da empresa, ela
surgiu como forma de renda extra para os
namorados durante o tempo de pandemia,
em que o isolamento social era fundamental.
Vinicius já fazia pães de mel e vendia
na UFMT antes da pandemia, Stephani o ajudou colaborando no design e marketing da empresa,
consolidando-a nas redes sociais e para pedidos de forma on-line. Para esse empreendimento crescer foi
um trabalho conjunto do casal, e foi árduo. Stephani fala que tinham semanas em que o negócio não dava
um bom retorno financeiro, e mesmo com esse desânimo que pairava sobre os dois, eles continuaram. De
uma forma geral, a experiência de ter um negócio próprio foi um grande passo para o casal. Surgiram
inúmeros feedbacks positivos, sendo gratificante para ambos ver que seus esforços estavam dando bons
frutos. Os pães de mel são uma forma de independência financeira de Stephani e Vinicius. A rede social
para contato é o Instagram: @lomel_paodemel
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