
Um olharcuidadosopara
ooutro Atendimento humanizado 

é destaque em projetos 
de cursos da área de saúde

Cláudia Vasconcelos
“Não foi uma, nem duas vezes em que fui atendida por médicos que nem
mesmo olhavam nos meus olhos, não escutavam e não acreditavam no que
eu falava.” Depoimentos como este, da manicure Andréa Diniz Costa, não
são raros no cotidiano da relação médico-paciente no Brasil. É certo tam-
bém que o inverso ocorre – talvez não com a mesma frequência da situação
anterior –, num cenário em que o profissional demonstra, além da sua ca-
pacidade técnica, o acolhimento, cuidado e respeito ao paciente, enxergan-
do-o nas suas especificidades biológicas e culturais. Na linha de formação
integral da PUC Minas, o Curso de Medicina, implantado em agosto de 2012
na Universidade, busca suprir uma demanda premente da sociedade brasi-
leira: o atendimento humanizado. Um tipo de atendimento que já pode ser
observado em vários projetos de cursos da área de saúde da Universidade.

Capa
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O professor Marco
Antônio Diniz, com 
a aluna Patrícia
Gaspar, atende o
paciente Francisco
Honório da Silva
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Aos 39 anos de ida-
de, Andréa é mãe de
um casal de filhos de
21 e 15 anos. Além
de dona de casa, acu-

mula as funções de manicure, pedi-
cure, cabeleireira e maquiadora.
Sempre teve a saúde em perfeitas
condições, mas a sobrecarga no tra-
balho e acontecimentos pessoais fi-
zeram com que ela, recentemente,
se tornasse uma usuária assídua dos
serviços de saúde. 

“Isso não tem a ver com atendi-
mento público ou particular. Tem a
ver com a pessoa ser bem preparada
para trabalhar com gente e gostar do
que faz. Nos últimos meses, passei
por dois médicos que me encanta-
ram no atendimento, parece que já
me conheciam. Olharam no meu

olho com muita atenção no que eu
falava. Fui convidada a sentar, a falar
sobre mim, sobre a minha história,
minha família, da profissão, do estilo
de vida que eu levo. Fiz vários exa-
mes e fui medicada do jeito certo.”

Para atender aos anseios da popu-
lação, o processo de humanização
nos atendimentos tem sido uma ban-
deira erguida pelo Ministério da Saú-
de desde 2003, por meio do Huma-
nizaSUS, com a intenção de qualifi-
car a saúde pública no Brasil e incen-
tivar trocas solidárias entre gestores,
trabalhadores e usuários. O progra-
ma prevê o estabelecimento de vín-
culos solidários de participação cole-
tiva, um trabalho mais acolhedor,
ágil, resolutivo e reconhece a neces-
sidade de se ter um Sistema Único de
Saúde (SUS) mais humano.

A “NÃO QUEREMOS
SIMPLESMENTE COLOCAR 
NO MERCADO MAIS ALGUNS
MÉDICOS. QUEREMOS QUE
ELES SEJAM DA MAIS ALTA
COMPETÊNCIA. ESTA
INSTITUIÇÃO NÃO FAZ DO
ENSINO UM NEGÓCIO.
NESSE SENTIDO, ASSUMIMOS
A RESPONSABILIDADE DE
FORMAR MÉDICOS PARA
SERVIREM ÀS PESSOAS”
Professor Dom Joaquim
Giovani Mol |Reitor
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Samara Fiorio da Silva (esquerda) mudou-se para Betim, a 1.200 km de sua terra natal – Barreiras na Bahia, para realizar o
sonho de ser médica e estudar na PUC Minas; o aluno Jhonson Tizzo Godoy e a profª Fernanda Guimarães (à direita)
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Esses adjetivos se relacionam
bem com a forma com a qual foi de-
lineado o projeto pedagógico do no-
vo Curso de Medicina da Universi-
dade, implantado no núcleo univer-
sitário de Betim. Com acesso a uma
visão global do ser humano, as ati-
vidades do curso propõem vivência
profissional e prática humanista e
ética, assim como reforça a missão
da PUC Minas há mais de 50 anos.

Em visita à Universidade, em
agosto de 2011, o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, afirmou que o
País precisa formar mais médicos
com qualidade, distribuídos regio-
nalmente, estimulados a atender tan-
to nos pequenos municípios quanto
nas regiões metropolitanas. “O Bra-
sil tem o desafio de construir um sis-
tema nacional de saúde para mais de
cem milhões de habitantes. Todos os
países, inclusive até menores que o
nosso, que se propuseram a fazer is-
so, têm uma proporção maior de mé-
dicos”, atestou.

De acordo com Padilha, o mer-
cado para os médicos é amplo. En-
quanto o Brasil apresenta uma pro-
porção de 1,95 médicos por mil ha-
bitantes, países da Europa chegam
a uma média de 2,5 por mil habi-

tantes. “Estamos tomando uma sé-
rie de iniciativas para atender a essa
demanda. Estou convencido da qua-
lidade desta Instituição e de que vo-
cês têm a melhor proposta para um
Curso de Medicina”, completou,
lembrando que o projeto da PUC
Minas já havia sido aprovado com
conceito cinco, nota máxima, no re-
latório da Comissão de Avaliação do
Ministério da Educação (MEC) pa-
ra fins de autorização do curso. 

O resultado do empenho da Uni-
versidade e do apoio do poder pú-
blico foi a publicação da portaria de
autorização do curso, em julho des-
te ano. Como a Instituição já estava
preparada, imediatamente foram
realizados os processos para a aber-
tura da primeira turma, por meio
de um vestibular concorrido, em
que 5.880 candidatos de todo o País
disputaram as 60 vagas. 

“Há mais de três anos vínhamos
trabalhando para que o curso fosse
autorizado pelo MEC. O esforço é
recompensado por meio do olhar
da comunidade, e de todos nós que
queríamos muito ver a Medicina
aqui”, comemora o pró-reitor ad-
junto da PUC Minas em Betim,
professor Eugenio Batista Leite.

Cu
ba

6,
4

U
ru

gu
ai

4,
8

A
rg

en
ti

na
4,

1
Po

rt
ug

al
3,

8
Ca

na
dá

   
   

   
   

   
 2

,2
5

Es
ta

do
s U

ni
do

s
2,

25
Br

as
il

1,
95

Ch
in

a
1,

4

Médicos por mil
habitantes:
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Organização Pan-Americana da Saúde (2011)

Professores Gilberto Reis, Renato Silveira e Ricardo Godinho, do colegiado de Medicina: projeto pedagógico inovador
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O Curso de Medicina vem integrar
e complementar a área da saúde na
Universidade, que já oferece gradua-
ção em Ciências Biológicas, Educação
Física, Enfermagem, Fisioterapia, Fo-
noaudiologia, Medicina Veterinária,
Nutrição, Odontologia e Psicologia.

De acordo com o reitor, professor
Dom Joaquim Giovani Mol Guima-
rães, a Medicina é um sonho antigo
da Universidade e é um curso que
condensa muitos sentimentos, mui-
tas responsabilidades. “Essa é, acima
de tudo, uma profissão que exige
cuidado com as pessoas. E com o
mesmo senso de responsabilidade e
cuidado não queremos simplesmen-
te colocar no mercado mais alguns
médicos. Queremos que eles sejam
da mais alta competência. Esta Ins-
tituição não faz do ensino um negó-
cio, trabalha para cumprir sua mis-
são dentro da sociedade. Nesse sen-
tido, assumimos a responsabilidade
de formar médicos para servirem às
pessoas”, pontua.

E foi na perspectiva do cuidado e

da integralidade que o colegiado do
curso, composto pelos professores Gil-
berto Reis, Henrique Guerra, Renato
Silveira e Ricardo Godinho, funda-
mentou o projeto, preparado para
atuar nos problemas expostos pela
manicure Andréa, que, como uma in-
finidade de outros pacientes, pede
uma relação diferenciada com o pro-
fissional da saúde, em que a atenção, o
respeito e a escuta estejam presentes.

“O propósito de oferecer uma for-
mação humanista está presente em to-
dos os cursos da PUC Minas e, em um
curso em que o respeito ao ser huma-
no deve ser prioridade, especialmente
no atendimento humanizado, não po-
deria ser diferente”, afirma o coorde-
nador e professor Ricardo Godinho.

Em latim, a palavra “cuidado” sig-
nifica coera – “cura” e expressa a ati-
tude de desvelo, preocupação e in-
quietação pelo outro, cogitar, pensar
e colocar a atenção nele, mostrar in-
teresse. “Exatamente como propõe o
projeto pedagógico: cuidado e inte-
ração entre cidade e Universidade”,
completa Godinho. 

Ele observa que disciplinas como
Filosofia, Qualidade de Vida, Rela-
cionamento Médico/Paciente e Ges-
tão Pessoal e da Carreira ocupam es-

paço especial na grade curricular do
novo curso e a modernização e a tec-
nologia são aliadas para o treinamen-
to dos novos médicos.

Os Centros de Simulação de Cui-
dados em Saúde, construídos e equi-
pados na Universidade em Betim,
permitem que o estudante vivencie
experiências com o auxílio de mane-
quins e robôs e com a participação de
atores da Escola de Teatro da PUC
Minas, uma contribuição para o pro-
cesso de desenvolvimento de compe-
tências humanísticas. “O aprendiza-
do que utiliza a tecnologia também
oferece segurança para os usuários
do sistema de saúde. Enquanto no
modelo tradicional o aluno aprende
diretamente no paciente, nesse mo-
delo as práticas de simulação são fei-
tas em ambientes especiais. Além do
desenvolvimento de competências
técnicas, como atendimento ao pa-
ciente acidentado ou em parada car-
diorrespiratória, os alunos também
poderão trabalhar as competências
de comunicação, relacionamento in-
terpessoal e de trabalho em equipe. E
o estudante somente vai para a práti-
ca do atendimento depois de ter seu
nível de competência já avaliado”,
afirma Godinho.

Estreitando
relações

Professor Ricardo Godinho e alunos da 1ª turma de Medicina, durante uma aula no laboratório de simulação realística
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Proposta
inovadora

Já no primeiro período do Curso de
Medicina, um dos espaços de forma-
ção do estudante é a Rede de Atenção
à Saúde do SUS em Betim e microrre-
gião, a partir de convênio assinado en-
tre a Sociedade Mineira de Cultura –
mantenedora da Universidade – e a
Prefeitura Municipal de Betim.

A parceria com o poder público
garante também a cessão do Hospital
Regional de Betim para que os estu-
dantes realizem práticas na rede de
saúde pública do município, além da
Maternidade Municipal e hospitais
de referência em Nova Lima e Belo
Horizonte.

A presença dos alunos nas unida-
des de saúde e nas comunidades pos-
sibilita o relacionamento com o pa-
ciente em seu contexto de origem, isto
é, o estudante tem o conhecimento da
realidade da comunidade em que o
paciente vive. “O aluno sabe o que as
pessoas esperam de um médico. Ele
não sabe, porém, em que condição de
vida o paciente vive, o que pode ser
muito diferente da dele. A aproxima-
ção vai fazer com que o aluno quebre
vários paradigmas, inclusive com rela-
ção à realidade socioeconômica, os
motivos pelos quais o paciente não usa
os medicamentos prescritos, não tem
hábitos de higiene, de alimentação
saudável, muitas vezes porque não po-
de. Isso é aproximação, é aprimora-
mento da qualidade do atendimento,
isso é humanização”, explica o profes-
sor Gilberto Reis.

A atenção à saúde inclui tanto os
meios curativos quanto os preventi-
vos, tanto os individuais quanto os co-
letivos. As necessidades, o histórico
de saúde das pessoas ou das comuni-
dades devem ser levados em conside-

ração. “O bom profissional trabalha
com a promoção e proteção à saúde e
com a prevenção à doença. O estu-
dante deve aprender a pesquisar o
contexto, a origem, a história da
doença. Nos primeiros dois anos de
curso, eles exercitarão essas práticas
com muita frequência”, afirma Reis.

Integração 
Formada em Enfermagem pela

PUC Minas e especialista em Ur-
gência, Emergência e Trauma pelo
Instituto de Educação Continuada
(IEC PUC Minas), Patrícia Gaspar
está entre os 14 alunos da primeira
turma de Medicina que já possuem
curso superior.

Durante seis anos, ela atuou como
enfermeira do Programa de Saúde da

Família (PSF) e sabe bem a importân-
cia de o estudante conhecer de perto a
realidade das comunidades. “O fato de
o curso ter uma característica forte de
integração com a sociedade me esti-
mulou ainda mais a fazer o vestibular.
Como profissional da saúde, sei que o
aluno consegue desenvolver mais o
conhecimento quando está inserido
na realidade”, diz Patrícia. “No sétimo
dia de aula eu já fui conhecer, como
estudante, a rede de saúde e a comu-
nidade onde passarei boa parte desses
seis anos atuando. Isso me ajuda no
aproveitamento das matérias, a ter
uma visão mais ampla, mais madura
do meu papel na sociedade e do quan-
to posso ajudar o meu paciente no
contexto no qual ele está inserido”, ar-
gumenta a enfermeira.

Muitos estudantes da primeira
turma vivem o início da concretiza-
ção de um sonho. No caso da baiana
Samara Fiorio da Silva, 19 anos, a ba-
talha começou dentro de casa. “Meus
pais não aceitavam a possibilidade de
morarmos distantes. Na região de
Barreiras, de onde venho, não existe
a oferta do curso. Hoje, eles estão su-
per orgulhosos. E eu estou muito fe-
liz, porque acredito na qualidade des-
sa escola e agora sinto que estou tra-
çando o meu futuro”, comemora.
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“O ESTUDANTE DEVE
APRENDER A PESQUISAR 
O CONTEXTO, A ORIGEM, 
A HISTÓRIA DA DOENÇA.
NOS PRIMEIROS DOIS ANOS
DE CURSO, ELES
EXERCITARÃO ESSAS
PRÁTICAS COM MUITA
FREQUÊNCIA”
Professor Gilberto Reis

Marta Carneiro

Estudantes atuando em laboratório no núcleo universitário de Betim
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Uma das principais estratégias da
formação dos novos médicos na pers-
pectiva do cuidado individualizado é
o programa de mentoring. Isto é, o
professor mentor apoia e acompanha
a trajetória de cada estudante do pri-
meiro ao décimo segundo período do
curso e desempenha um papel que
ultrapassa a orientação para estudo e
para “aprender a aprender”. 

O mentoring cria oportunidades
para que o aluno reveja suas habili-
dades, dificuldades e atitudes, indi-
vidualmente e em grupo. “Não se
transmite a ideia de cuidado e aten-
ção apenas dando bons exemplos
nas aulas teóricas. O aluno precisa
se sentir acolhido em momentos di-
fíceis, precisa ter com quem dividir
seus avanços, os desafios que ven-
ceu, as dificuldades que aparecem”,
afirma Renato Silveira, professor
mentor da primeira turma.

Ele explica que os alunos farão
encontros semanais em pequenos
grupos, que se constituirão nas pri-
meiras experiências de ajuda mútua
e solidariedade, o que, em resumo, é
um exercício de empatia, a difícil e

rara capacidade de se colocar no lu-
gar do outro, movimento tão reivin-
dicado pelos pacientes atualmente.

“O mentoring é a nossa aposta na
formação de um médico capaz de en-
tender que seu paciente é, antes de
tudo, uma pessoa que vai usar seus re-
cursos próprios de personalidade e

interação sociofamiliar para lidar
com seu problema, e que levar isso
em consideração é fundamental para
o processo de cura”, afirma Silveira.

O diretor de Defesa do Exercício
Profissional da Associação Médica
de Minas Gerais, Márcio Fortini, co-
nheceu o projeto da PUC Minas e
destaca que a proposta não inclui so-
mente o eixo professor/aluno, mas
também a inclusão de um outro ator
singular, o paciente. “A Universida-
de estimula o docente a construir
um currículo dinâmico, integrado à
realidade da escola e da sociedade.
Dessa forma, o aluno vivencia outras
dimensões do exercício profissional,
que vão além do domínio do conhe-
cimento e da técnica, mas uma me-
lhor compreensão da relação médi-
co-paciente”, avalia. 

O médico otorrinolaringologista
aponta como destaque no projeto a
articulação com os serviços de saú-
de. “Assim a escola reavalia a sua
missão institucional e o seu contra-
to com a sociedade, formando médi-
cos comprometidos com a realidade
social”, completa Fortini.

Bem acolhidos, bem formados

“A UNIVERSIDADE
ESTIMULA O DOCENTE A
CONSTRUIR UM CURRÍCULO
DINÂMICO, INTEGRADO À
REALIDADE DA ESCOLA E DA
SOCIEDADE. DESSA FORMA,
O ALUNO VIVENCIA
OUTRAS DIMENSÕES DO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL,
QUE VÃO ALÉM DO
DOMÍNIO DO
CONHECIMENTO E DA
TÉCNICA”
Márcio Fortini, médico |
Diretor da Associação
Médica de Minas Gerais
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Mentoring: professor Renato Silveira (centro) apoia a primeira turma de Medicina do primeiro ao último períodos do curso
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