
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

A IMPORTÂNCIA DAS HUMANIDADES MÉDICAS NA FORMAÇÃO ACADÊ-

MICA 

 

Jonathan Raony Souza da Silva
1
; Lorena Garcia da Fonseca

2
; Melyna Rossy Araújo Aguiar

3
; 

Ana Laura Guimarães Moura
4
; Lucas Pedro Rodrigues Martins

5
; Patrícia Regina Bastos 

Neder
6
 

1,2,3,4,5Outro, Graduando, Universidade do Estado do Pará (UEPA); 
6Outro, Doutorado, UEPA 

raony.eq@gmail.com 

 

Introdução: As humanidades têm exercido um protagonismo ímpar na educação médica, 

uma vez que diversas áreas na medicina são intrinsecamente humanas, sendo essencial para 

alcançar uma formação que contempla a dimensão humanizada do médico para possuir 

sensibilidade para problemas que vão além de questões físicas, como os emocionais e 

psicológicos [1]. Dessa forma, as humanidades médicas se fazem presentes no curso de 

medicina, visando a ampliação de valores humanos sobre a relação médico-paciente, assim 

como a promoção de valores éticos, corroborando para o desenvolvimento do profissional da 

área da saúde como sujeito na sociedade em que vive. Objetivos: descrever a relevância das 

humanidades médicas nas universidades, ao ser um eixo disseminador de conhecimentos 

essenciais para o desenvolvimento de habilidades e posturas importantes na vida profissional 

dos futuros médicos. Descrição da Experiência: As trocas de experiências e discussões 

propostas nas aulas de humanidades médicas são desenvolvidas pelos professores da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), os quais constroem o conhecimento junto com 

acadêmicos de medicina da UEPA, do 1º ao 4º semestre. Os professores repassam aos alunos 

uma semana antes um texto de apoio para que estes venham para aula com uma leitura prévia 

e suas anotações e considerações elaboradas para a discussão em sala. Durante as aulas, os 

professores iniciam uma discussão com uma introdução apresentada em diapositivo sobre o 

tema em questão e também baseada no texto previamente disponibilizado, procurando 

direcionar a discussão para o foco temático, sempre correlacionado os temas tanto com a 

vivência diária da profissão que os alunos irão exercer quanto com o contexto atual destes 

enquanto acadêmicos, após a apresentação é disponibilizado um momento para a interação 

entre discentes e docentes que acontece por meio da formação de grupos que se encarregam 

de debaterem entre seus membros sobre subtópicos do tema vigente e que devem chegar a um 

consenso em relação ao subitem do grupo, afim de explanarem suas considerações aos outros 

integrantes, professores e grupos da sala posteriormente, promovendo o feedback dos outros 

grupos/ membros em relação à opinião deles sobre o seu subtópico e vice e versa, dessa 

maneira há um estimulo ao discurso livre e à troca de experiências entre os alunos e os 

docentes, onde ocorre confluências e divergências de opiniões que são mediadas pelos 

professores por meio de embasamento teórico e também de questionamentos reflexivos 

levantados por eles na intenção de construir um conhecimento crítico sobre a importância das 

humanidades médicas na formação dos profissionais da área da saúde, sobre os cuidados que 

o profissional da saúde deve ter com sua própria saúde, sobre a visão do médico em relação 

ao paciente como um ser integral- biopsicossocial e sobre as várias facetas do processo saúde-

doença. Por fim, é aberto concomitantemente à discussão final um momento para as dúvidas e 

as perguntas serem feitas, após as respostas dadas pela professora e pelos alunos, os 

conhecimentos construídos ao longo da aula são sintetizados em um discurso final dos 

orientadores destacando a importância desse tema no término da seção. Resultados: 

Destacou-se a relevância de abordar assuntos que tangem a integralidade do paciente e a 
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mudança da ideia de que o estudante de medicina e o médico são super-heróis e não seres 

humanos. Em relação ao primeiro assunto, as professoras responsáveis pelo eixo de ensino 

seguiram com uma ótima didática, acessível aos diversos níveis de conhecimentos dos 

acadêmicos presentes, de forma a fragmentar o conteúdo ministrado na aula para promover 

melhor entendimento e discussão sem comprometer a qualidade das informações repassadas, 

por meio de diapositivos e de vídeos relacionados a integralidade do ser humano, abordando 

todas as esferas do eixo biopsicossocial do ser humano, seguido de debates relacionados ao 

assunto. A mensagem que foi deixada após a exposição e a discussão primordial é sobre a 

percepção do médico em relação ao seu paciente, o qual deve ser visto como um ser inteiro e 

integral, não somente a enfermidade que lhe acomete naquele momento. Essa visão é 

extremamente importante para o tratamento humanitário na medicina, desse modo, é 

indispensável o papel das humanidades médicas na formação dos estudantes de medicina. 

Ademais, em relação ao segundo tema em destaque, as docentes de humanidades médicas 

abordaram com um método semelhante a questão da visão em que a sociedade e os indivíduos 

da área da saúde tem em relação ao médico, visando desconstruir essa imagem de super-

heróis e mostrando que todos têm suas necessidades e falhas, além de ratificar a importância 

do trabalho multiprofissional para que o atendimento e tratamento do paciente sejam feitos de 

maneira excelente, sendo assim, é priorizado nesse eixo a relação mantida entre um 

profissional da área da saúde e a sua própria saúde – física e mental, além de buscar orientar o 

acadêmico de medicina sobre como desenvolver suas atividades de forma saudável e 

respeitando as próprias limitações, promovendo uma formação mais vivenciada e proveitosa 

para os estudantes. Desse modo, é notável importância das humanidades médicas no ensino da 

medicina, com o intuito de criar médicos mais humanizados e preocupados tanto com a saúde 

de seus pacientes quanto com a própria saúde. Conclusão: A repercussão deste trabalho é de 

fundamental importância na carreira do profissional da área da saúde, visto que as ciências 

humanas colaboram para o entendimento das diversas expressões do comportamento humano. 

Dessa forma, almeja-se que o estudante possa, por meio das aulas de humanidades, ampliar 

seu conhecimento crítico acerca da sociedade e das relações que perpassam sobre o meio 

profissional no qual ele estará inserido para promover a formação integral de profissionais 

capacitados não só na questão técnica e, consequentemente, contribuir para o 

desenvolvimento de uma sociedade igualitária com respeito às diferenças. 
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