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Introdução: O Projeto Humanizabela, visando uma maior integração entre os
acadêmicos do Instituto Metodista Izabela Hendrix (IMIH), permite a inserção do
estudante nos locais de atendimento à saúde e, desta maneira o aluno tem a
oportunidade de vivenciar a realidade de hospitais públicos e privados e perceber onde
estão os pontos fortes e fracos do atendimento. Objetivo: Relatar a experiência e o
aprendizado proporcionados pelo Humanizabela e a sua importância no
desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional dos acadêmicos da área da saúde.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado
a partir da vivência de uma participante do Projeto. Resultados e Discussão: Integrar o
projeto permite que o aluno vivencie situações externas ao ambiente do campus
universitário, como a sensibilização em relação a pacientes oncológicos e familiares
diante das enfermidades, suas percepções da vida antes, durante e depois de passarem
por tal experiência, proporcionando ao acadêmico uma nova visão sobre as necessidades
desses indivíduos e sobre a importância da humanização na minimização do sofrimento
humano. Considerações Finais: Através desta experiência, o estudante se prepara para
a vida profissional, aprendendo a olhar o paciente como um todo em suas questões
físicas, pessoais e sociais, entendendo que essas questões influenciam diretamente em
seu estado de saúde, fazendo com que o estudante busque novas alternativas de
proporcionar a melhora deste paciente a partir de um atendimento humanizado. Essa
nova visão do indivíduo incentiva o aluno a adotar uma postura mais humana em
relação a pacientes, familiares e consequentemente a sociedade.
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