1.

Olá João Marcos Campos primeiramente fale um pouco sobre você.

Tenho 30 anos, sendo 6 de formado, ingressei na residência após alguns anos atuando como
médico generalista, acho isso me fez aproveitar mais meu tempo dentro de um Hospital
Universitário. Neurologia sempre foi minha escolha, assim como medicina, sou muito
privilegiado em poder fazer o que amo.
Neuroimunologia sem dúvidas é a minha maior área de interesse dentro da Neurologia, gosto
muito desse contato constante com os pacientes e seus familiares.
2.

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

Depois de começar a conhecer melhor a neuroimunologia, conheci o BCTRIMS, que tem esse
programa fantástico a um clique de distância. Acredito realmente que a troca de informações
e experiencias é uma das melhores formas de aprendizado, isso me motivou a procurar outro
centro de excelência em neuroimuno.
3.

Como soube da oportunidade desse estágio?

Através do site e de alguns amigos residentes que haviam se inscrito no ano anterior.
4.

Em qual Instituição você realizou seu estágio?

USP Ribeirão Preto
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.
Experiência fantástica, nosso crescimento na residência médica já é absurdo, quando saímos
um pouco mais da zona de conforto, vemos que temos muito mais para aprender e conhecer.
Realizei as mesmas atividades do R4 de Neuroimuno, desde os ambulatórios até sessões e
discussões de casos, etc. Se tratando de um centro especializado como o HC, não faltou
desafios, cada ambulatório ou sessão de enfermaria era enriquecedor. Sem dúvida o que mais
me marcou, eram as discussão para definição de tratamento para pacientes com EM, são
muitas particularidades a serem levadas em consideração, isso torna cada decisão muito
individual.
6.

Após o estágio, quais são os seus planos profissionais?

Pretendo agora realizar um estágio fora do Brasil e dar seguimento ao meu Mestrado. Desejo
permanecer em ambiente acadêmico.

