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RESUMO

As relações estabelecidas entre médicos e pacientes vem apresentando diferentes configurações, demandando do profissional o desenvolvimento 
de habilidades humanísticas que façam um contraponto à prática excessivamente tecnológica. Habilidades de comunicação, escuta, empatia e 
compaixão são características esperadas por pacientes e familiares, especialmente diante de doenças incapacitantes, crônicas e que afetam a 
continuidade da vida. Recente estudo realizado junto a familiares de pacientes com câncer revelou dados alarmantes quanto à valorização 
atribuída palas famílias aos aspectos humanos na prática médica. Os participantes destacaram a carência do lado humano e moral do médico, 
pois esperavam identificar nesses profissionais atitudes compatíveis com o amor ao ser humano, tanto quanto identificaram em suas condutas o 
amor à medicina.   Para o desenvolvimento das habilidades humanísticas, na graduação médica, tem-se buscado estudar e aplicar novas 
metodologias de ensino como, por exemplo, a Medicina Narrativa. Medicina Narrativa, ou Medicina Baseada em Narrativas, é um termo cunhado 
e desenvolvido pela médica Rita Charon, da Universidade de Columbia, que vem se dedicando nas últimas décadas à utilização da literatura e da 
produção de narrativas com o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde a desenvolverem habilidades e estratégias na relação com pacientes e 
familiares. O uso da literatura e da produção narrativa proporciona, através de histórias ficcionais, uma aproximação do profissional às histórias 
dos pacientes, estimulando o desenvolvimento de valores morais e o reconhecimento da dimensão humana do processo de adoecimento e das 
relações estabelecidas. O objetivo deste estudo foi ampliar a formação geral dos alunos da graduação de medicina, estimulando o 
desenvolvimento de habilidades humanísticas e valores éticos, através da relação entre medicina, literatura e produção de narrativas. Na etapa I 
foi feita leitura e discussão sobre textos literários e filmes relacionados a temas médicos e textos básicos da Medicina Narrativa. Na etapa II: 
realização de entrevistas pelos acadêmicos de medicina junto a pacientes com doença valvar do Hospital Federal de Bonsucesso. As entrevistas 
foram realizadas no ambiente hospitalar e, em alguns casos, na residência do paciente. Na etapa III foi feita narrativa dos alunos a respeito das 
entrevistas realizadas e de suas impressões sobre o processo. Na etapa IV: apresentação das narrativas elaboradas pelos alunos e estímulo à 
escrita dos próprios pacientes.  As narrativas já realizadas pelos alunos apresentam, além das histórias dos pacientes, a sensibilidade de uma 
escuta diferenciada que, gradativamente, foi sendo exercitada ao longo desta pesquisa, revelando seu potencial efeito na relação médico-
paciente. Habilidades necessárias à prática médica, como a comunicação, a compaixão e a empatia precisam ser constantemente desenvolvidas 
na graduação de medicina. Embora esta pesquisa ainda esteja em curso, através das narrativas dos participantes, já é possível identificar seus 
possíveis efeitos na formação dos estudantes, com consequências positivas na qualidade da comunicação médico-paciente. Como descrito na 
depoimento a seguir:  "Ouvir o relato da paciente e perceber o quanto aquele momento era importante para ela, o quanto ela se sentia cuidada 
através da minha escuta, reforçou o entendimento da importância de apreciar a história dos pacientes e de como escutá-la pode, inclusive, 
exercer efeito terapêutico".

Saúde

Medicina
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


