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Resumo:
Introdução: A Liga Acadêmica de Humanidades Médicas e Cuidados Paliativos atua
em projetos de ensino, pesquisa e extensão, tendo como finalidade apoiar a formação
curricular de médicos com elevada competência técnica, consciência crítica e reflexiva
sobre sua responsabilidade social. Dessa forma, a liga almeja contribuir na formação de
profissionais que possam melhor servir à sociedade no alívio dos sofrimentos do
processo do morrer com dignidade. Objetivo: Incentivar o interesse do acadêmico para
a importância da humanização médica na relação com o outro na medicina do cuidado,
com a realização do projeto de extensão Lar Teresa de Jesus, realizando atividades de
humanização. Metodologia: Os membros da liga são dividos em quatro grupos, cada
grupo realiza uma oficina semanal com duração de duas horas. Nestas são abordados
temas diversos, que incluem: câncer, autoestima, interação com o meio, relação com
familiares e sociedade, espiritualidade, entre outros. Utilizando-se de recursos
audiovisuais e dinâmicas. Resultados e Discussão: A interação dos pacientes com cada
grupo de alunos é muito proveitosa, os feedbacks realizados após cada visita
demonstram satisfação destes com o trabalho/missão realizados e crescimento do escore
de empatia entre os alunos. Conclusão: O trabalho de campo atende sua finalidade, pois
contribui para a formação acadêmica humanística de futuros médicos. Além disso,
auxilia na construção de um vinculo de cuidado que alivia o sofrimento do outro,
possibilitando o crescimento dos autores envolvidos no processo.
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