
Boas Vindas!
Olá estudante do 1° semestre de 

medicina da UFSM!

É com muita alegria que o diretório acadêmico 
da medicina, DAZEF, deseja a você boas vindas. 
Nos propomos a, dentre outras coisas: debater 
com você temas pertinentes a nossa realidade 
como saúde, educação e problemas no curso; ou-
vir de você suas demandas; buscar soluções con-
juntas para a resolução dos problemas; fazer com 
você e não apenas por você. Queremos estar ao 
seu lado, ser sua referência e seu amigo. Para 
que tudo isso seja possível participe de nossos 
eventos e nos procure sempre que quiser conver-
sar. A nossa gestão é aberta, sendo assim você 
pode ser também um membro do DA e par-
ticipar de nossas reuniões sempre que quiser. 
Faça parte você também e nos ajude a construir 
uma medicina, uma saúde, uma educação e uma 
sociedade melhores!

Esta edição do Sinapse traz a você algu-
mas informações sobre o Diretório Acadêmico 
José Mariano da Rocha Filho (DAZEF), a Direção 
Nacional Executiva dos Estudantes de Medicina 
(DENEM), o Centro de Ciências da Saúde (CCS), 
além de textos sobre saúde e um mapa para você 
não ficar perdido na UFSM. Para ficar por den-
tro das novidades, acesse também o nosso site:
http://dazef.wordpress.com/ ou curta a nossa 
página http://www.facebook.com/DAZEF.

Boa leitura!

Quem somos?
A gestão ”Novos Trilhos – Porque trilhos anti-

gos não nos levam onde queremos ir”, atual gestão 
do DAZEF, está organizada da seguinte forma: 

Comissão Científica: tem como objetivo pro-
mover eventos científicos e discutir a avalização e a  
revisão curricular.

Comissão de Agitação e Propaganda: respon-
sável pelo material de divulgação do DAZEF (jornal, 
blog, facebook, cartazes e panfletos), e pelas convo-
catórias para reuniões e eventos.

Comissão Cultural: Realiza eventos culturais e 
festas do DAZEF.

Comissão de Estrutura: Responsável pela sala 
do DA, assim como pela estrtura física para os even-
tos do DAZEF (semana acadêmica, assembleias, etc).

Comissão de Finanças: responsável pelas fi-
nanças do DA.

Comissão de Formação Politica: Responsável 
pelos eventos de formação política, como o ciclo de 
debates, cinedebates, semana acadêmica e assem-
bleias.

Representação Discente: São os estudantes 
que participam das reuniões do colegiado com o ob-
jetivo de defender os interesses dos estudantes frente 
a coordenação do curso. São eles: Bernardo Cadó (7° 
sem), Cibele Mendonça (5° sem) e Vanessa Manfroi 
(3° sem).

Lembre-se: você também pode 
fazer parte do DAZEF!



Começar uma faculdade é a realização de um 
projeto de vida, de um sonho – é a superação de diver-
sos obtáculos impostos socialmente ao cumprimento 
desse objetivo. E não para por aí: ao ingressarmos na 
universidade seguimos com expectativas, criamos cer-
to mundo imaginário no qual somos já profissionais e 
atuamos da melhor maneira possível, ajudando outras 
pessoas e nos realizando no trabalho. Das experiên-
cias que o Diretório Acadêmico de Medicina da UFSM 
– o DAZEF – teve com os calouros da medicina, muito 
se constatou disso: o desejo de ajudar, de ter um papel 
na saúde das pessoas, de salvar vidas.

Ao longo da graduação, muitos cenários vão se 
projetando a nossa frente, capazes de entrar em con-
flito com essas nossas pers-pectivas. Se observarmos 
a realidade sem idealizá-
la, o que de fato vemos? 
Saúde é um direito de 
todos? Seria saúde o 
oposto da doença? Temos 
acesso às tecnologias em 
saúde que a humanidade 
já produziu? O acesso que 
temos, é o mesmo para to-
dos? E o mais importante: 
de onde vem essa discre-
pância? Por que a vemos 
como normal?

 “Se entendermos 
que saúde significa estar 
vivo e em condição de nos 
objetivarmos como humanos, realizarmos em cada um 
de nós o que a humanidade já estabeleceu como pos-
sibilidade (viver 100 anos, voar, etc.), torna-se muito 
claro que essa objetivação depende da possibilidade 
de apropriação daquilo que a humanidade produziu. 
O que estamos querendo dizer é que a saúde, a pos-
sibilidade de viver por todo o tempo e na qualidade 
que caracteriza o gênero humano, depende do acesso 
ao produto da civilização e esse acesso se dá para 
cada grupo, de diferentes formas, na dependência 
de como se organiza a vida em cada sociedade.” 
Albuquerque, Guilherme - Professor assistente do 
Departamento de Saúde Comunitária, Setor de Ciên-
cias da Saúde da Universidade Federal do Paraná.

Uma das formas de analisarmos o processo de 
estar saudável ou adoecer é socialmente. Estudamos o 
conceito moderno de saúde no qual os fatores biológi-
cos, psicológicos e sociais tem a mesma influência sobre 
a saúde. Ouvimos diariamente que “ter ou não saúde” 

é uma opção individual (depende apenas do pacien-
te parar de fumar, fazer atividade física, se alimentar 
bem, se estressar menos, etc) e não uma questão so-
cial. Entretanto, se entendermos, por exemplo, que  há 
décadas a humanidade já compreende fisiológica 
e biologicamente o desenvolvimento da diarreia, 
seus sintomas e seu tratamento, por que ainda te-
mos 5% das crianças no Brasil morrendo por esta 
patologia? Qual posição social e econômica que es-
tas crianças vivem?

“Eu tive uma chiadeira no peito. Fui a uma clínica 
que tem convênio e o médico pediu para tirar radio-
grafia da cabeça para ver como estava a sinusite lá 
dentro. Ele misturou tudo, resfriado, sinusite, falou 
para não fumar. Depois disse “você precisa evitar o 

muito pó”. Essa foi boa, 
como vou evitar o muito 
pó, se onde eu trabalho 
tem muito pó? Vai ver diz 
para evitar o barulho, o 
calor, a fumaça, os encar-
regado.” (Seção: Segun-
das Operações - Função: 
Operador de Furadeira do 
artigo ‘Percepção de tra-
balhadores metalúrgicos 
sobre problemas de saúde 
e riscos ambientais’ – USP.

Se pegarmos este ex-
emplo, como nos parece a 

conduta do médico? “A fim 
de obter melhora clínica e prevenir piora no prognósti-
co da rinossinu-site ocupacional, é essencial afastar 
o trabalhador da exposição ao agente causal. Uma 
vez que o diagnóstico é confirmado e o trabalhador 
é afastado da exposição, o tratamento medicamen-
toso deve ser iniciado.” (Rev. bras. alerg. imunopatol. 
– Asma e Rinite ocupacionais). Ou seja, está embasa-
da cientificamente a conduta de afastar o trabalha-
dor do “muito pó”. Porém, tem o trabalhador outra 
possibilidade de emprego? Isso está em discussão? 
A possibilidade social do sujeito está priorizada para 
entender seu processo de adoecer?

Vejamos outro caso: ministério da saúde reco-
menda (veja no site brasil.gov.br/sobre/saude/cuida-
dos-e-prevencao) evitar alimentos e bebidas industri-
alizadas; consumir diariamente aves, peixes ou ovos; 
evitar óleo, azeite, manteiga ou margarina; realizar 
pelo menos 30 min de atividade física por dia. Essa 
será exatamente nossa conduta para, então, prevenir

Estudantes da saúde: qual o papel 
do nosso futuro trabalho?

Pronto Atendimento do HUSM 
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o câncer, o infarto e a diabetes. Em que momento 
levaremos em conta a possibilidade do indivíduo 
fazer isso? Tem ele acesso a esse tipo de comida? 
Local e tempo disponíveis para realizar atividade físi-
ca? Cumprimos nós, estudantes da saúde, consci-
entes dessas recomendações, essa rotina?

Chegamos a uma questão interessante: que pa-
pel social tem o médico, o trabalhador da saúde? Con-
cretizaremos nossa expectativa de ajudar as pessoas, 
dando muitas vezes orientações sem compreender a 
disponibilidade social de realizá-las? Será nosso papel 
enquanto trabalhadores buscar melhorias ou garantias 
de acesso qualitativo a tudo que já temos produzido 
socialmente, para de fato promovermos a saúde e 
fazermos a diferença no bem estar daquele que 
está buscando nossa ajuda?

Esperamos que ao longo desses seis anos de 
graduação você veja, leia, escute e debata, enfim, que 
você reúna um arsenal de experiências que o permi-
tam responder a esses questionamentos. Não dare-
mos a você respostas prontas, mas estaremos ao 
seu lado quando você decidir buscá-las!

Onde estamos?
Entenda um pouco do funcionamento do 
Centro de Ciências da Saúde da UFSM 

(CCS)

A UFSM é organizada em unidades universi-
tárias. O curso de Medicina ficou sob responsabilidade 
do Centro de Ciências da Saúde (CCS), cuja adminis-
tração e maior parte da estrutura física ficam no Prédio 
26 do campus, atrás do Hospital Universitário (HUSM). 
Além de Medicina, o CCS engloba os cursos de gra-
duação em Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, En-
fermagem, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.

O CCS é dividido em departamentos, sendo 
esses os responsáveis, por exemplo, pela organiza-
ção das disciplinas. Os professores são vinculados 
aos departamentos. Sendo assim, em caso de dú-
vida em relação ao andamento de alguma disciplina, 
monitorias ou quando se quer saber informações so-
bre algum professor de uma disciplina relacionada a 
um determinado departamento, vale a pena,  muitas   
vezes, conversar com o pessoal da secretaria do de-
partamento também, e não só com a coordenação do 
curso. O conhecimento dos departamentos do CCS 
também é interessante porque existem professores de 
departamentos do CCS - que, teoricamente, nós da 
medicina, não teríamos tanto contato – que orientam 
alunos da medicina em projetos de iniciação científica.
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No CCS, além das salas de aula e das relaciona-
das à administração do centro, há ainda: o gabinete 
de projetos; o Núcleo de Pesquisa em Informática na 
Saúde (NEPIS), onde os alunos têm livre acesso a 
computadores e internet; a Farmácia Escola Comer-
cial (na qual qualquer pessoa pode comprar medica-
mentos manipulados e industrializados); laboratórios 
de grupos de pesquisa coordenados por professores 
vinculados a departamentos do CCS; e sede dos di-
retórios acadêmicos dos cursos do CCS. 

Além das atividades relacionadas à administra-
ção do centro, o CCS disponibiliza uma revista, a Re-
vista Saúde, na qual é possível publicar artigos científi-
cos. Ainda promove uma Mostra de Banners, que visa 
à divulgação dos trabalhos científicos realizados por 
acadêmicos dos cursos do CCS.

Também haverá a III Copa CCS. Segundo Ale-
xandre Maccari, secretário executivo do CCS, a Copa 
CCS tem como principal finalidade desenvolver o in-
tercâmbio esportivo e proporcionar uma aproximação 
entre alunos de graduação e pós-graduação, egres-
sos, professores e técnicos do Centro de Ciências da 
Saúde.

O CCS está organizando, além disso, um evento 
para a recepção dos calouros e da comunidade do 
CCS, na primeira semana de abril.

Mais informações sobre o CCS podem ser obti-
das pelo site do centro, que é bem legal e organizado, 
com muitos links úteis -  https://sites.google.com/site/
ccsaudeufsm/home -, com o pessoal da direção/se-
cretaria do centro, na sala 1355 do prédio 26, próximo 
à coordenação do curso de Medicina, pelo telefone 
3220-8503 ou pelo e-mail ccs@ufsm.br. O CCS tam-
bém possui perfil no Facebook <http://www.facebook.
com/ccsufsm?fref=ts> e Twitter <@CCS_UFSM>. 

Qual a atividade, em linhas gerais, dos 
profissionais da saúde formados pelo 

CCS?

• Fonoaudiologia
É a ciência que se ocupa da pesquisa, da pre-

venção, do diagnóstico, da habilitação e reabilitação 
da voz, da audição, da leitura e da escrita. Ele trata 
deficiências de fala, audição, voz, escrita ou leitura. 
Pode atuar em parceria com fisioterapeutas, otorrino-
laringologistas, neurologistas e psicólogos.

• Enfermagem
O enfermeiro atua na proteção, na promoção e 

na recuperação da saúde e na prevenção de doenças. 
Em hospitais, é indispensável em todos os setores, da 
ESF ao hospital. É responsável pela higiene, conforto, 
alimentação, administração de medicamentos, ma-



nutenção de curativos e outros cuidados aos pacien-
tes.

• Odontologia
É a ciência voltada para o estudo e o tratamento 

dos dentes, da boca e dos ossos da face. O dentis-
ta cuida da saúde e da estética da boca. Restaura, 
extrai e limpa dentes, projeta e instala próteses e 
realiza cirurgias. Também previne a cura de doenças 
da gengiva, da bochecha e da língua.

• Fisioterapia
É o conjunto de técnicas usadas no tratamento 

e na prevenção de doenças e lesões. O fisioterapeu-
ta previne e trata disfunções do organismo humano 
causadas por acidentes, má-formação genética ou 
vício de postura. Ajuda na recuperação de pacientes 
acidentados e portadores de distúrbios neurológicos, 
cardíacos ou respiratórios, trabalha com idosos, ges-
tantes, crianças e portadores de deficiência física ou 
mental.

• Terapia Ocupacional
São o estudo e o emprego de atividades de tra-

balho e lazer no tratamento de distúrbios físicos e 
mentais e de desajustes emocionais e sociais. O tera-
peuta ocupacional utiliza tecnologias e atividades di-
versas para promover a autonomia de indivíduos com 
dificuldade de integrar-se à vida social em razão de
problemas físicos, mentais ou emocionais. Ele 
trabalha em clínicas, asilos, hospitais, instituições 
geriátricas, psiquiátricas e penais, centros de saúde, 
de convivência e de reabilitação, creches e empresas.

•  Farmácia
É o estudo da composição e dos processos 

produtivos de medicamentos, cosméticos e alimentos 
industrializados. O farmacêutico pesquisa e prepara 
medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pes-
soal, examina e testa substâncias e princípios ativos 
que entram em sua composição e observa as reações 
provocadas no organismo. Registra novas drogas, dis-
tribui e comercializa os produtos e verifica se chegam 
ao consumidor dentro das normas sanitárias. Em labo-
ratórios de análises clínicas, pesquisa, registra e re-
aliza exames clínico-laboratoriais e toxicológicos para 
auxílio do diagnóstico e acompanhamento de doen-
ças. Em farmácias, distribui medicamentos e prepara 
fórmulas personalizadas. Na indústria alimentícia, 
controla a qualidade das matérias-primas e do produto 
final, estudando e estabelecendo métodos para evitar 
e detectar adulterações e falsificações, a fim de impe-
dir danos à saúde pública.
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Atividades Complementares 
de Graduação no Primeiro 

Ano de Curso

O Curso de Medicina exige que, ao longo de todo 
o curso, sejam feitas 300 horas de atividades extracur-
riculares, que são de livre escolha do aluno, podendo 
ser estágios, iniciação científica, participação em con-
gressos, cursos, monitorias, ligas acadêmicas, entre 
outros. Em relação aos estágios, o aluno deve cumprir, 
no mínimo, 120 horas em cada um que fizer. 

Como, ao longo do primeiro ano de curso, ainda 
não terão sido concluídas disciplinas importantes que 
são a base da medicina, como fisiologia, anatomia e 
semiologia, alguns estágios não são muito indicados. 
Basicamente, os estágios mais procurados nos pri-
meiros anos de curso são:

Estagiário/Bolsista no Serviço de 
Hemoterapia do HUSM

É possível trabalhar tanto no Hemocentro Re-
gional de Santa Maria, na triagem de doadores de 
sangue e no processamento das bolsas, como tam-
bém no HUSM, na instalação das bolsas. Aprendem-
se noções de biossegurança, transfusão sanguínea, 
verificação de sinais vitais, coleta de amostras de 
sangue, além de ser, no caso da instalação das bol-
sas, uma forma de contato com o funcionamento do 
hospital e com pacientes. Existe, até o momento, pos-
sibilidade de se conseguir bolsa, que, atualmente, é de 
R$ 300,00. Mais informações podem ser obtidas com 
o Chefe de Serviço de Hemoterapia do HUSM, Zanoni 
Segala, no Banco de Sangue, que fica no subsolo do 
hospital. 

Plantonista do Eletrocardiograma no Serviço 
de Métodos Gráficos do HUSM

Neste caso, o aluno será um bolsista que deverá 
cumprir escala de plantão. O valor da bolsa também 
é de R$ 300,00. São feitos, em média, 6 plantões de 
12 horas por mês. O plantonista será responsável por 
realizar os todos os eletrocardiogramas do hospital, 
tanto nos andares, como no Pronto Atendimento. Esse 
estágio propicia mais contato com o hospital, com os 
pacientes e com emergências. Apesar das limitações 
pode encontrar médicos e doutorandos dispostos a 
ajudar nos estudos, possibilitando ao alunos aprender 
bastante sobre eletrocardiograma. 

Estagiário na pediatria
O estágio na pediatria acontece no período das 

férias, tanto nas de inverno quanto nas de verão, e 
tem duraçao de 120 horas divididas entre plantões e



aulas teóricas. Os alunos acompanharão o serviço do 
Pronto Atendimento pediátrico, plantões da uti neona- 
tal e pediátrica. Apesar de poder ser feito em qualquer 
semestre, recomenda-se que os candidatos já tenham 
passado pela matéria de semiologia (4º semestre) 
médica, pois possuirão uma melhor preparação para 
as situações que serão apresentadas. Inscrições no 
Departamento de Pediatria, no 3° andar do CCS.

Participação em Ligas Acadêmicas
As ligas acadêmicas são projetos de extensão 

ao ensino, que visam, à complementação do conhe-
cimento dos alunos sobre determinado assunto. Os 
métodos variam entre discussões de artigos, aulas e 
cursos. Algumas ligas fazem atividades de promoção 
à saúde, além do aluno fazer plantões no HUSM na 
área de interesse da liga da qual participa. O ingresso, 
normalmente, é feito mediante uma prova escrita que 
acontece quando alguma vaga é aberta. Os requisi-
tos para ingresso constam nos editais de seleção.  As 
ligas ativas, segundo o site do Departamento de En-
sino, Pesquisa e Extensão do HUSM (DEPE/HUSM), 
da área da saúde da UFSM são: 

Liga de Neurociências – ingresso a partir do 1° 
semestre. contato: neuroligaufsm@gmail.com

Liga de Cardiologia – ingresso a partir do 3° se-
mestre. Contato: cardioligaufsm@gmail.com

Liga do Trauma – ingresso a partir do 4° semes-
tre. Contato: ligaufsm@yahoo.com.br

Liga de Otorrino – ingresso a partir do 4° semes-
tre. Contato: ligaufsm.otorrino@gmail.com

Liga de Endocrinologia: laenufsm@gmail.com

Iniciação Científica
A iniciação científica é uma forma de os acadêmi-

cos da graduação entrarem em contato com projetos 
de pesquisa. O coordenador do grupo de pesquisa 
ou um aluno da pós-graduação, em geral, orientam o 
aluno nos seus primeiros passos em pesquisas cientí-
ficas e seus métodos. Em geral, os alunos observam 
o trabalho do grupo de pesquisa ou de um membro 
específico, ajudam na realização do projeto ou até le-
vam adiante o seu próprio projeto de pesquisa, depen-

dendo da política do grupo ao qual está vinculado. Os 
projetos, geralmente, originam artigos, que são publi-
cados nos mais diversos periódicos, ajudando na con-
strução de um currículo de excelência. Existem pro-
gramas de iniciação científica financiados pela UFSM, 
pela Capes, Fapergs, CNPQ e outras instituições. As 
bolsas são concedidas aos professores, só então, ele 
as repassa ao aluno que desejar. No gabinete de pro-
jetos do CCS e no DEPE, no HUSM, é possível ac-
essar uma lista com todos os professores e projetos 
contemplados por bolsas. Se você tiver interesse na 
iniciação científica, procure essa lista e mande e-mails  
para os professores pedindo para participar do projeto. 
Claro que, em um primeiro momento, a participação 
terá caráter voluntário, mas, dependendo do interesse 
do professor e da dedicação do aluno, ele poderá se 
tornar um bolsista.

Jovens talentos pra a ciência
O governo federal criou, em 2012, o programa Jo-

vens Talentos Para a Ciência, que tem como objetivo 
inserir precocemente o aluno da graduação no meio 
cientifico. Os calouros que desejarem participar devem 
se inscrever na própria universidade e realizar uma 
prova de conhecimentos gerais e obter nota acima de 
60 pontos. O programa contempla os aprovados com 
bolsa no valor de 400 reais mensais durante um ano. 
Após a aprovação, o participante é apresentado a uma 
serie de professores que desenvolvem vários projetos 
de iniciação cientifica. Depois de escolher o que mais 
lhe interessar, o aluno será vinculado ao projeto e 
receberá orientação do professor responsável.

Ciência sem fronteiras
O programa ciência sem fronteira proporciona 

estágios no exterior para o aluno da graduação, por 
um período de até 15 meses, quando incluir curso de 
idiomas. Para participar, o aluno deverá ter concluído 
no mínimo 20% e no Maximo 90% do curso, ter obtido 
nota superior a 600 no ENEM e possuir um bom de-
sempenho acadêmico (não possuir reprovações). O 
interessado deve se inscrever na própria universidade 
e entregar todos os documentos exigidos. Cada país 
exige uma nota mínima no teste de proficiência da 
língua nativa. A participação em projetos de iniciação 
cientifica e premiações em olimpíadas são critérios de 
desempate para se conseguir o intercâmbio. O pro-
grama propicia bolsa mensal, auxílio-instalação, pas-
sagens aéreas e seguro saúde ao aluno participante. 
Como, geralmente, a grande dificuldade dos alunos 
é a língua estrangeira (principalmente o inglês, que 
é exigido na maioria dos países), a UFSM, pretende, 
para esse ano, realizar um curso preparatório para o 
TOEFL, o principal teste de proficiência em inglês.
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A DENEM, Direção Executiva Nacional dos 
Estudantes de Medicina, é a entidade  na  qual  os  
estudantes de medicina se organizam nacionalmente 
para debater saúde, educação, movimento estudantil 
e diversos assuntos ligados a nossa formação e futura 
vida profissional, além de levantar frentes de luta na 
busca por educação e saúde de qualidade.

Para facilitar a organização, a DENEM se divide 
em diversas coordenações. São elas:

- Coordenações locais (CL’s) – São os diretó-
rios e centros acadêmicos das escolas de me-
dicina do país.
- Coordenações Regionais (CR’s) – são com-
postas por estudantes das CL’s adstritas na sua 
área de abrangência, divididas nacionalmente de 
acordo com o número de escolas em cada região. 
Ao todo são 8 Regionais (Sul 1, Sul 2, Sudeste 
1, Sudeste 2, Centro-oeste, Nordeste 1, Nordeste 
2 e Norte), sendo que a UFSM faz parte da Re-
gional Sul 1, que abrange escolas médicas do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina.
- Coordenação Nacional (CN) – composta pela 
coordenação geral, finanças e comunicação e 
pela coordenação de relações exteriores (CREx)
- Coordenações de área – coordenações sobre 
temas específicos ex.: Coordenação de políticas 
de saúde (CPS), Coordenação de políticas edu-
cacionais (CPF), Coordenação Científica (Co-
Cien), entre outras.
Ao longo do ano, os estudantes se encontram em 

diversos eventos regionais e nacionais, organizados 
pelas coordenações regionais e pela CN. São eles:

- ECEM – Encontro Científico dos Estudantes de 
Medicina

- COBREM – Congresso Brasileiro dos Estu-
dantes de Medicina.

COBREM Ouro Preto 2013

- ROEx – Reunião dos Órgãos Executivos
- EREM – Encontro Regional dos Estudantes de 

Medicina
Nesses encontros, temos a oportunidade de com-

parar realidades, debater temas importantes, deliberar 
bandeiras de luta e formas de agir, além é claro de 
conhecer pessoas e lugares novos.

A DENEM também propicia aos estudantes in-
tercâmbios nacionais e internacionais específicos 
para medicina. Os estágios são: SCOPE – estágio de 
prática médica em qualquer área do curso de gradu-
ação em diversos países; SCORE – estágio em labo-
ratórios ou hospitais pelo mundo; SCORA – estágio 
na área de saúde reprodutiva, sexualidade e AIDS; e 
NBC – estágio em Cuba. 

Para mais informações sobre a DENEM 
e as suas atividades acesse o blog da regional 
http://regionalsul1.wordpress.com/ e curta a página no 
facebook: Regional Sul 1 DENEM!

EREM 2012
Santa Maria

I Reunião 
Regional Sul 1 

na UFRGS
2013

Próximos Eventos 
da DENEM

Reunião Regional Sul 1
Dias 6 e 7 de abril na Universidade de Passo Fundo

ECEM Belém do Pará
De 21 a 28 de julho, em Belém

Democratização da universidade: dinfundir o 
conhecimento é construir a sociedade?
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Saúde do Estudante de Medicina
“O médico por ser, na maioria das vezes, ativo, ambicioso, competitivo, compulsivo, entusiasta 
e individualista, é facilmente frustrado em suas necessidades de realização e reconhecimento. 

Isto pode ser suficiente para produzir ansiedade, depressão e a necessidade de cuidados 
psiquiátricos. Além disso, o médico poderá buscar outras opções, como a somatização, abuso 

de álcool e drogas e o suicídio.”- Instituto de psiquiatria do Hospital de Clínicas de São Paulo

Ao refletirmos sobre o estilo de vida dos profissionais da saúde, alguns podem inferir que  esses 
apresentam hábitos  saudáveis  devido ao conhecimento técnico 
adquirido. Porém estudos demonstram outra realidade, principal-
mente entre os estudantes de medicina.

Devido a grande carga horária  de estudo desde  o pré-vesti-
bular,  excesso de cobrança pessoal e familiar, plantões exaus-
tivos, assédio moral, entre outros,  o estudante pode apresentar 
sintomas de depressão e ansiedade ou estratégias  de escape por 
meio da fuga da realidade ou uso de substancias. 

Nessas condições, podemos perceber claramente a determinação social do processo saúde-
doença, no sentido de que essa determinação não depende dos cuidados individuais, mas de 
todas as relações sociais na qual o indivíduo está inserido (trabalho, alimentação, educação, 

pratica de exexercícios físicos, acesso aos serviços de saúde, etc)
Para que essa realidade presente na vida de muitos profis-

sionais médicos  e estudante de medicina seja alterada deve-se 
refletir acerca das condições de trabalho e de estudo, buscando 
coletivamente ações que nos ajudem a superar as imposições 
sociais que causam o nosso adoecimento e interferem na nos-
sa qualidade de vida.

“Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural (...)
Nada deve parecer impossível de mudar” Bertold Bretch.

44,7% de frequência de 
transtornos mentais são 

relacionados a cobranças 
pessoais e falta de apoio 

emocional.

29,6% de
 frequência de transtor-

nos são relacionados a sono 
e falta de atividade física
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