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Introdução: No Brasil, vivencia-se um aumento significativo das neoplasias malignas e 

devido à complexidade do tratamento, a assistência ao paciente oncológico envolve a 

consideração de múltiplos aspectos, tais como: físicos, psicológicos, sociais, culturais, 

espirituais e econômicos. O Projeto Humanizabela (PH) foi desenvolvido com intuito de 

levar humanização ao ambiente hospitalar. Objetivo: Relatar a importância da 

Humanização levada pelo PH ao ambiente hospitalar para o paciente oncológico e para 

o desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional do aluno inserido no Projeto.

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado

a partir da vivência de uma integrante do PH, no Hospital Luxemburgo – Mário Penna,

em Belo Horizonte - MG. Resultados e Discussão: O PH permite que o aluno interaja

com o paciente oncológico e seus familiares, de modo a auxiliá-lo na identificação e

solução de problemas e demandas burocráticas relacionadas ao tratamento, diminuindo

portanto, o tempo de espera e sofrimento do paciente. Além disso, ensina que o paciente

não deve ser tratado como apenas mais um caso oncológico, mas sim como o indivíduo

único que ele é, e acima de tudo com humanização. Considerações Finais: A

participação no PH permite que o aluno vivencie experiências que serão agregadas aos

conhecimentos adquiridos em sala de aula, entenda o processo de humanização e a sua

relevância no âmbito da saúde. Além disso, funciona como ferramenta de diminuição do

sofrimento e angústia gerados pelo diagnóstico e pelo tratamento do câncer, tanto para

os pacientes, quanto para seus familiares.
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