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Introdução: Historicamente o currículo médico é pautado no conhecimento técnico-científico 

de diagnóstico e terapêutica, com foco principal na doença e com pouca abordagem do 

indivíduo doente. Em 1980 a disciplina de Humanidades passa a surgir como optativa em 

algumas escolas médicas brasileiras e a partir daí vem obtendo cada vez mais espaço nesse 

cenário[1,2]. Com o advento do Sistema Único de Saúde e o estabelecimento da atenção 

integral do indivíduo como princípio doutrinário, preconizando a atenção biopsicossocial, 

Humanidades passa a fazer parte das habilidades básicas da formação do profissional 

médico[3]. Objetivos: Relatar a percepção discente acerca da importância do módulo de 

Habilidades Humanísticas para a formação do profissional médico Descrição da 

Experiência: O módulo de Habilidades Humanísticas faz parte da grade curricular do curso 

de Medicina do Centro Universitário do Estado do Pará no 1º e 2º semestres da graduação, 

cujo projeto pedagógico é fundamentado em metodologias ativas de ensino-aprendizagem. A 

mesma traz ao graduando abordagens das ciências humanas (filosofia, psicologia, 

antropologia) que visam agregar ao conhecimento técnico-científico, do processo saúde-

doença, a percepção do sofrimento humano, bem como do seu contexto cultural e social 

apontando como protagonistas a serem abordados e considerados no processo de 

desenvolvimento do plano terapêutico e abordagem global do paciente. As atividades 

consistiram em aulas teóricas com utilização de recursos como projetor de imagens, 

apresentação de filmes com temas pertinentes, dinâmicas em grupo e oficinas de artes cênicas. 

No primeiro semestre o módulo aborda a adaptação ao ensino superior, objetivando acolher os 

alunos nesse período de transição para uma nova instituição, à metodologia ativa de 

aprendizado a qual a maioria não havia entrado em contato anteriormente bem como as novas 

responsabilidades intrínsecas a graduação. Dessa forma a adaptação a essa nova realidade 

ocorre de forma mais suave. Em seguida a vocação passa a entrar em discussão a fim de gerar 

reflexão acerca dos motivos que os levaram a escolher o curso de medicina em meio ao 

debate do que é e para que serve a vocação. Esse é o primeiro momento que o acadêmico 

passa a refletir sobre as suas escolhas e o quanto é necessário estar disposto a sustentá-las para 

seguir em frente. Por fim, o semestre acaba com uma grande discussão sobre o que é ser 

médico por meio de textos, debates e filmes. Muito mais do que conhecimento teórico sobre 

terapêutica o acadêmico encara pela primeira vez o fato que para ser um bom profissional é 

necessário enxergar além da doença; o paciente necessita ser ouvido e respeitado, sendo esse 

muitas vezes o tratamento mais importante para ele naquele momento. Nesse instante, o aluno 

encara uma necessidade de desenvolvimento pessoal e emocional para que o mesmo possa 

acolher o paciente como um todo, valorizando os seus sentimentos sem perder o próprio 

equilíbrio, tarefa desafiadora que o acompanha por todo o curso e provavelmente como 

profissional. No segundo semestre passa-se a desenvolver a habilidade de escuta ativa, técnica 

caracterizada pela atenção a linguagem verbal e não verbal transmitida por um individuo afim 

de extrair não apenas sinais e sintomas que o levaram ao consultório, mas também aqueles 

negligenciados, buscando entender os pacientes nos seus diferentes âmbitos afim de 

estabelecer um vinculo de confiança com o mesmo. Esta habilidade mostra-se desafiadora e 
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exige do aluno atenção redobrada aos detalhes, mas muito mais do que isso esse momento 

demonstra a importância dessa técnica na abordagem do paciente e incute no graduando a 

necessidade de continuar trabalhando para desenvolvê-la. De outra maneira, a “oficina mente 

e corpo” utiliza os artifícios das artes cênicas para abordar nos alunos a importância de se 

expressar sentimentos. Quando não se sabe lidar com a carga emocional do outro (ou de si 

mesmo) é comum que profissionais acabem tornando-se avessos a qualquer tipo de contato 

com os sentimentos alheios o que gera frustração nos pacientes e má adesão ao tratamento 

clínico proposto. Através da dramaturgia o aluno passa a normalizar a expressão dos 

sentimentos para que dessa forma possa aprender a acolher e respeitar a alegria e o sofrimento 

do outro durante a prática clínica. Resultados: O módulo de Habilidades Humanísticas 

desperta no discente exatamente o que propõe: o desenvolvimento de “habilidades humanas”: 

sensibilidade, cuidado e conforto com o paciente. Aponta-se dessa maneira a necessidade de 

atentar-se para as questões emocionais, sociais e culturais durante a investigação diagnostica. 

Dessa maneira, entende-se o alcance da reverberação psíquica/emocional nos males orgânicos 

que acometem o ser humano, assim surge a necessidade individual de desenvolver a escuta 

ativa como arsenal básico das habilidades de um bom profissional médico. Essas reflexões 

acompanham o graduando para além da disciplina de habilidades humanísticas; esta apenas o 

convida a iniciar essa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento da habilidade de 

acolher os sentimentos do outro. É durante as consultas e estágios supervisionados nos 

diversos cenários de atuação médica que os conhecimentos adquiridos durante as aulas 

emergem de maneira singular para cada paciente, dando prosseguimento a jornada de 

aperfeiçoamento do acolhimento de maneira integral, valorizando suas queixas independente 

da sua gravidade aparente. O objetivo da consulta deixa de centrar-se no tratamento de uma 

enfermidade e passa a abranger o cuidado, conforto e o bem-estar do ser humano que busca 

ajuda. Conclusão: Por fim, conclui-se que o módulo de Habilidades Humanísticas é 

extremamente necessário para o desenvolvimento de profissionais médicos que muito além de 

um excelente arsenal diagnóstico/terapêutico, devem estar habilitados a enxergar o paciente 

em seu contexto social e emocional, e dessa forma o abordar de maneira integral, visando 

além da cura orgânica, o conforto e alivio do seu sofrimento, que muitas vezes nada tem haver 

com o seu CID, mas são tão importantes quanto para o seu bem estar. 
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