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Promover a aproximação do aluno de medicina com os
pacientes, desde o princípio de sua graduação, tem por
objetivo estimular a implantação da humanização no
relacionamento médico-paciente1. Em um estudo
realizado em 2008, um total de 82,5% dos entrevistados
que estavam sob internação hospitalar, consideravam-se
estressados2. Tendo em vista o estresse observado
durante a hospitalização e o benefício que a
humanização no atendimento pode trazer aos pacientes,
foi objetivado a implantação a aproximação dos alunos
de primeiro período do curso de medicina aos pacientes
internados em um hospital escola com enfoque
humanizado e avaliar através de questionários anônimos.

Estudo prospectivo, observacional e transversal, realizado de 2017-2019 sob orientação dos
professores aos alunos de primeiro período do curso de medicina em acompanhar pacientes
internados com visão humanizada deste como pessoa. Foi administrado questionário anônimo de
respostas rápidas aos pacientes sobre a participação dos alunos durante a internação.

Um total de 1732 pacientes hospitalizados foram entrevistados e 1156 (66,7%) considerou a
participação dos alunos com enfoque humanizado como excelente; 492 (28,4%) como boa; 69 (4%)
como regular e apenas 09 (0,5%) como ruim, havendo 06 (0,3%) que não responderam.
Consideraram que a participação do aluno durante a internação foi positiva, trazendo mais
conforto e tranquilidade aos pacientes conforme os relatos dos questionários, durante a
internação, procurando suprir problemas relatados pelos pacientes em várias áreas relatadas..

A humanização em medicina nos pacientes internados se destaca como um instrumento

importante no tratamento em consequência a diminuição do estresse gerado pela doença e pela

internação. O presente estudo demonstrou que 95,15% dos pacientes percebeu a participação dos

alunos como positiva do ponto de vista humanizado. O tratamento humanizado deve ser

incentivado desde a formação inicial do médico, contribuindo para diminuição do estresse,

otimizando o tratamento.

Do grupo total, 835 (48,2%) deles relataram que sua internação era responsável pela ocorrência de
transtornos em sua rotina, sendo eles 351 (42%) preocupação com a doença, 235 (28,1%) referem
problemas de comunicação com os familiares, 232 (27,8%) com o trabalho, financeiros 151 (8,7%),
24 (1,4%) problemas com a higiene pessoal e 48 (2,7%) não informaram.


