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Introdução: É notória a importância de se ter uma relação harmoniosa entre o médico 

juntamente com o seu paciente, pois facilita assim, a comunicação entre ambos, possibilitando 

uma consulta equilibrada. O profissional de saúde deve ter em mente que cada indivíduo 

apresenta a sua forma cultural e social, isto é, é imprescindível que a linguagem utilizada seja 

a mais adequada possível de acordo com o perfil do cidadão. Assim, quanto maior a empatia 

por parte do médico, melhor será a consulta e, consequentemente maiores serão as chances de 

um diagnóstico e/ou tratamento eficaz. Objetivo: Caracterizar a relevância da relação do 

médico para com o seu paciente no que diz respeito à humanização em torno da saúde. 

Materiais e Métodos: Os dados obtidos foram utilizados a partir da biblioteca virtual da 

UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo). Resultados: Quando se fala na relação 

médico-paciente, tem que se ter em mente que o grande pilar para todo esse processo de vínculo 

está relacionado com o quesito comunicação tanto do paciente quanto do seu médico. A 

comunicação é um dos maiores pilares de agregação para a relação médico-paciente, pois 

representa um fator muito importante para a descoberta dos sinais e sintomas que fizeram com 

que o paciente procurasse por ajuda. É considerável que o médico avalie o paciente apenas 

focado na doença, mas também como um todo, posto que o paciente pode apresentar queixas 

que envolvam não somente algum sistema do corpo. Há pacientes que apresentam diversas 

reclamações, no entanto o problema em questão pode estar envolvido com determinado 

problema psicológico. Muitos pacientes se apresentam em consultórios apenas porque 

necessitam conversar, trocar informações, se esvaziando de problemas pessoais, por isso a 

relevância do profissional de saúde em observar o seu paciente como um todo, olhando sempre 

em seus olhos, sempre lhe passando confiança, para que assim se gere um ambiente propício 

para a comunicação. Conclusão: Em síntese, o processo de humanização no quesito saúde é 
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um grande obstáculo para a medicina, pois muitos profissionais ainda atuam sem colocar em 

prática a empatia para com os seus pacientes, assim, diminuem-se as chances de se manter uma 

comunicação adequada, gerando desconforto por parte do indivíduo que está sendo consultado, 

não gerando confiança e credibilidade e, consequentemente, não gerando resultados 

satisfatórios. 
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