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Introdução: A humanização da assistência em saúde é um assunto cada vez mais
frequente nos estudos sobre saúde, porque tem-se percebido que influencia nos
processos de recuperação física, minimização do sofrimento e melhora da qualidade de
vida dos pacientes e familiares. Entretanto, ainda há uma carência na qualificação dos
profissionais. O Projeto Humanizabela, desenvolvido no Instituto Metodista Izabela
Hendrix (IMIH), tem por objetivo incluir e trabalhar a humanização na formação dos
profissionais de saúde. Objetivo: Relatar o impacto do Humanizabela sobre o
desenvolvimento acadêmico de alunos e enfatizar a necessidade de inclusão do tema
Humanização na formação acadêmica de profissionais de saúde. Metodologia: Trata-se
de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir da experiência
de uma aluna integrante do Humanizabela por dois anos e de um breve levantamento
bibliográfico. Resultados e Discussão: O Projeto permite que os alunos vivam o
cotidiano dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção lado a lado com pacientes
e profissionais, atendendo as suas demandas e buscando minimizar o tempo de espera e
o sofrimento dos pacientes. Para que isso seja possível, é fundamental que sejamos
capazes de ouvir o que eles tem a dizer. Considerações Finais: A Humanização não
existe onde não há capacidade de falar e principalmente, ouvir o outro e, no
Humanizabela, exercemos todos os dias essa capacidade. Diante da necessidade cada
vez maior de integrar a humanização aos atendimentos em saúde, torna-se essencial que
ela esteja presente no cotidiano dos acadêmicos desde o início da vida acadêmica.
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