1.

Olá Bárbara Diniz, primeiramente fale um pouco sobre você.

Médica, formada pela UFF em 2009. No momento sou R3 de Neurologia no Hospital
Universitário Antônio Pedro/UFF em Niterói.

2.

Como surgiu o interesse em fazer o Estágio de Neuroimunologia (PROBEN)?

Meu interesse em Neurologia começou desde 2o período da Faculdade de Medicina. Quando
eu estava no início do meu 2o ano de residência, me envolvi com o caso de uma paciente com
diagnóstico muito difícil, que me fez ler muito sobre imunologia, encefalites e outras doenças
auto-imunes do SNC. Este momento fez com que meu interesse em Neuroimunologia
ultrapassasse o interesse em outras áreas da Neurologia.
Quando soube da oportunidade de fazer um estágio, fora do meu hospital, focado em
Neuroimunologia, tive interesse imediato.

3.

Como soube da oportunidade desse estágio?

Soube pelo meu professor Dr. Osvaldo Nascimento, e por uma colega que havia se
candidatado aos estágio no ano anterior, mas ainda não havia realizado suas atividades.

4.

Em qual Instituição você realizou seu estágio?

No Hospital São Lucas, da PUC-RS, em Porto Alegre.

5.
Conte-nos um pouco como foi sua experiência, quais atividades você acompanhou e
quais competências, aprendidas durante o estágio, foram mais importantes para você.

No meu estágio tive a oportunidade de viver a Neuroimunologia todos os dias da semana em
atividades diversas como enfermaria, ambulatório, laboratório, imagens e teorias. Na
enfermaria, pude acompanhar de perto casos com diagnósticos recentes de EM, pacientes
com NMO e EM em surtos, algumas síndromes de Guillain Barrè e encefalites autoimunes. Um
detalhe especial para mim foi que no hospital São Lucas a Neuroimunologia acompanha
também os casos da pediatria, o que não acontece na minha residência. No ambulatório, pude
ver a condução de casos de Neuroimunologia sob o ponto de vista de preceptores diferentes
dos meus e super experientes, Dr. Douglas Sato e Dr. Jefferson Becker, o que sempre ajuda a
construir o pensamento crítico. O laboratório foi uma experiência muito legal, uma vez que eu
nunca havia acompanhando de perto um imunoensaio.
Sem duvida foi um mês de muito aprendizado.

6.

Após o estágio, quais são os seus planos profissionais?

Pretendo agora ingressar em um Mestrado na área de Neuroimunologia, para continuar no
meio acadêmico. Busco ainda, após o término da residência, ter uma oportunidade nova de
estágio fora do Brasil.

_________________________________________

