
 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS 

MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO NA SAÚDE E TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS 

 

 

 

 

RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS 

 

 

 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE PORTAL PARA INCENTIVO DO 

ESTUDO DA LITERATURA ENTRE ACADÊMICOS DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza-CE 

2022 

 
 

1



 

 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE PORTAL PARA INCENTIVO DO 

ESTUDO DA LITERATURA ENTRE ACADÊMICOS DE MEDICINA 

  

 

 

RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS 

 

 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ensino na 

Saúde e Tecnologias Educacionais do 

Centro Universitário Christus como 

Requisito Parcial para obtenção do 

título de Mestre. Área de 

Concentração: Ensino em Saúde. 

Linha de Pesquisa: Avaliação do 

Ensino e Aprendizagem em Saúde. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Deborah 

Pedrosa Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2022 

 
 
 

2



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Centro Universitário Christus - Unichristus

Gerada automaticamente pelo Sistema de Elaboração de Ficha Catalográfica do
Centro Universitário Christus - Unichristus, com dados fornecidos pelo(a) autor(a)

B327c Bastos, Raimundo José Arruda.
      Construção e Validação de Portal para incentivo do estudo da
literatura entre acadêmicos de Medicina / Raimundo José Arruda
Bastos. - 2022.
      94 f. : il. color.

      Dissertação (Mestrado) - Centro Universitário Christus -
Unichristus, Mestrado em Ensino na Saúde e Tecnologias
Educacionais, Fortaleza, 2022.
      Orientação: Profa. Dra. Deborah Pedrosa Moreira.
      Área de concentração: Ensino em Saúde.

      1. Medicina na Literatura. 2. Educação Médica. 3. Estudantes de
Medicina. 4. Medicina. 5. Tecnologias Educacionais. I. Título.
          
                                                                              CDD 610.7

3



 

 

RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS 

 

 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE PORTAL PARA INCENTIVO DO 

ESTUDO DA LITERATURA ENTRE ACADÊMICOS DE MEDICINA 

  

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ensino na 

Saúde e Tecnologias Educacionais do 

Centro Universitário Christus como 

Requisito Parcial para obtenção do 

título de Mestre. Área de 

Concentração: Ensino em Saúde. 

Linha de Pesquisa: Avaliação do 

Ensino e Aprendizagem em Saúde. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Deborah 

Pedrosa Moreira 

 

 

Aprovado em: 25/01/2022. 
 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Deborah Pedrosa Moreira 

Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Melissa Soares Medeiros  

Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Mardênia Gomes Vasconcelos Pitombeira 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

4



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 

 

À Marcilia, meu grande amor e fonte inesgotável de inspiração. 

Aos meus filhos Bruno, Lia, Lívia e Lilia por todo carinho e incentivo. 

À minha nora, Laís, e aos meus genros Gerardo, Evalto e Raul pelo 

apoio. 

Aos meus netinhos Letícia, Levi, Lucca, Lara, Lina, Larissa e Lucas 

por serem verdadeiros presentes de Deus na minha vida. 

In memoriam aos meus pais, Cesar Bastos e Maria de Lourdes, e aos 

familiares e amigos. 

 

 

5



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

Aos queridos confrades e confreiras da Sobrames - Sociedade Brasileira de Médicos 

Escritores do Ceará pelo incentivo, apoio e autorização para utilização dos seus livros e textos 

no Portal objeto deste estudo. 

Aos meus colegas professores e alunos da Unichristus e do Projeto Elam – Estudo da 

Literatura e Arte na Medicina pela inspiração, colaboração nas pesquisas e incentivo. 

À minha orientadora, Profa. Dra. Deborah Pedrosa Moreira, pela forma competente e pela 

disponibilidade com que me orientou durante todo o transcurso do mestrado, em um momento 

de incerteza no período crítico da pandemia. À professora Deborah, a minha eterna gratidão. 

O seu empenho foi essencial para a minha motivação, à medida em que as dificuldades iam 

surgindo ao longo do percurso. 

Agradeço a todos do mestrado da Unichristus, à coordenadora, Profa. Dra. Cláudia Maria 

Costa de Oliveira, ao Prof. Dr. Marcos Kubrusly pela apresentação e argumentos 

convincentes para que eu concorresse ao Mestrado, à Profa. Dra. Melissa Medeiros pela 

amizade, apoio e sugestões, aos meus monitores da disciplina de Gestão em Saúde, Marcus 

Miranda, Marcella Franco, Paulo Bezerra e Ariany Vidal e aos demais estudantes que 

participaram de alguma forma do nosso trabalho. 

Expresso a minha gratidão a todos os profissionais do departamento de Pós-Graduação da 

Unichristus por todo o apoio e profissionalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



 

 

RESUMO 

 

Considerando a potencialidade de incentivar, por meio de um portal, como uma ferramenta de 

comunicação, o estudo da literatura entre os acadêmicos, para atender à realidade da 

modernização e de seu fácil acesso, o Centro Universitário Christus tem um projeto inovador 

o qual estuda arte e Medicina entre alunos e professores. O objetivo deste trabalho foi 

construir e validar a usabilidade de um portal para o incentivo do estudo da literatura entre 

esses acadêmicos. A pesquisa foi do tipo aplicada com desenvolvimento de um portal para o 

incentivo do estudo da literatura entre os estudantes de Medicina. Para o seu 

desenvolvimento, foram realizadas quatro fases: revisão integrativa da literatura; entrevistas 

com estudantes e médicos escritores, benchmarking no Google e busca de terminologias no 

Answer the Public; construção do portal e validação da usabilidade pelo System Usability 

Scale (SUS). A coleta de dados ocorreu nos anos de 2020 e 2021. A validação foi realizada, 

por meio de pesquisa com 27 acadêmicos de Medicina, e observada após aplicação de testes 

avaliados estatisticamente. Os estudos demonstram que o envolvimento nas artes durante o 

curso de Medicina é valioso no desenvolvimento de habilidades fundamentais para os futuros 

profissionais, como o pensamento crítico, a observação, a comunicação e a prevenção de 

algumas doenças. O elam.art.br é um portal projetado e construído para aglomerar e distribuir 

conteúdo de várias fontes diferentes de maneira uniforme, para ser ponto de acesso para uma 

série de sites, subsites e links. Os resultados demonstram o escore SUS médio igual a 82,5 

(com desvio padrão de 13,4). Ele foi considerado como melhor imaginável pela maior parte 

dos usuários (40,7%) e excelente por 26,0%. O estudo procurou fazer a inter-relação entre as 

questões ligadas à formação médica e ao ensino da literatura, validando a usabilidade do 

portal como fator fundamental para uma nova formação humanística de profissionais da 

Medicina. 

Palavras-chave: Medicina na Literatura. Educação Médica. Estudantes de Medicina. 

Medicina. Literatura. Tecnologias Educacionais. 
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ABSTRACT 

This work aims to study the importance of teaching literature for medical students. The 

acceptability of using a communication tool to encourage the study of literature among 

students was evaluated, given the reality of modernization and ease of access on the internet. 

The literature review showed the importance of literature for the formation of a new 

generation of more empathetic physicians, with a human formation providing benefits at the 

individual and collective levels. The research was applied with the development of a portal to 

encourage the study of literature among medical students. For the development of the portal, 4 

phases were carried out: integrative literature review, interviews with students and medical 

writers and search in databases, construction of the portal, and usability validation by the 

SUS. Data collection took place in 2020 and 2021. Validation was performed through 

research with medical students and observed after the application of statistically evaluated 

tests. Studies demonstrate that involvement in the arts during the medical course is valuable in 

the development of fundamental skills for future professionals, such as critical thinking, 

observation, communication, and the prevention of some diseases. Elam.art.br is a portal 

designed and built to agglomerate and distribute content from many different sources in a 

uniform way and point of access to a series of sites, subsites, and links and was considered as 

the best imaginable by most users. The results demonstrate the mean SUS score equal to 82.5 

(with a standard deviation of 13.4). The study sought to make the interrelationship between 

issues related to medical training and the teaching of literature. We observed that a large 

portion of the interviewees, both medical writers, and students, approved of the institution of 

teaching literature as a fundamental factor for new humanistic training for medical 

professionals. 

Keywords: Medicine in Literature. Medical Education. Medical Students. Medicine. 

Literature. Educational Technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que, atualmente, a decisão de escrever esbarra na falta do hábito, de tempo e 

de inspiração. Para os estudantes universitários, envolvidos no dia a dia de sua formação, isso 

é preocupante, pois os não afeitos à leitura podem sofrer de diversos distúrbios e perdem a 

chance de introjetar virtudes fundamentais para o profissional, principalmente a empatia, o 

humanismo e a visão holística do mundo. 

A tecnologia vem trazendo uma contribuição para a literatura. Pouco a pouco, os 

livros vão incorporando ferramentas tecnológicas e as novidades da tecnologia da informação 

amplificam o universo da leitura e do estudo da literatura. Por isso, é salutar que haja muitos 

aplicativos destinados a quem deseja ler e escrever. 

A literatura, quando sorvida e incentivada, pode produzir mudanças consideráveis no 

comportamento dos seres humanos. Para aqueles afeitos à leitura, um incentivo a mais pode 

levar ao despertar de novas capacidades e à descoberta de talentos ainda latentes; para os 

noviços na arte literária, pode representar o desabrochar de enrustidos escritores. 

Os estudos (Balbi; Lins; Menezes, 2017; Faria; Junior da Costa, 2020) demonstram 

que o envolvimento nas artes durante o curso de Medicina é valioso no desenvolvimento de 

habilidades fundamentais para os futuros profissionais, como o pensamento crítico, a 

observação, a comunicação e a prevenção de algumas doenças. Sciliar (2000) destaca razões 

para a introdução dos textos literários no currículo médico (Hunter, 1991), demonstrando que 

a grande literatura alarga o campo de visão dos profissionais, situando a doença no contexto 

maior da existência e dos valores humanos. 

O envolvimento humano e o pensamento crítico são preconizados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de graduação em Medicina que enfatiza as áreas de 

competências da prática médica (Brasil, 2014), bem como pelas políticas de saúde que 

destacam a humanização, construção coletiva e políticas transversais e intersetoriais 

(BRASIL, 2004; BRASIL, 2014).  

Com o processo artístico e literário, os alunos aprendem a se comunicar melhor com 

os pacientes, através do desenvolvimento de informações sobre assuntos relacionados à 

cultura e à diversidade do pensar e do viver. Além disso, desenvolvem melhor a coleta de 

história clínica do paciente, aprimoram o raciocínio, conectam a vida com a arte através do 

processo artístico e literário. Trazer a literatura para os estudantes estimula o enriquecimento 
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do vocabulário e permite o seu amadurecimento, a empatia, a ética e até a prevenção de 

diversas doenças do corpo e da alma. 

Com o advento das novas tecnologias, surgiu a necessidade de construir ferramentas 

computacionais que permitissem a aplicação de boas metodologias de aprendizagem, 

adequadas tanto ao nível do indivíduo quanto dos grupos sociais. Segundo Fonseca et al. 

(2007), por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s), o utilizador tem 

acesso imediato e instantâneo às informações, onde e quando quiser, contando com a 

vantagem da mobilidade na aprendizagem, como se pode destacar no portal, que necessita 

apenas de conexão à Internet, podendo ser acessado por diversos meios. 

A concepção de portal na web veio da necessidade de consolidar, em uma única 

plataforma, conteúdos que disseminassem dados de múltiplas origens, preferencialmente 

destinados a um nicho e segmento de mercado de informações. A sua interface, com o login 

de usuário, é voltada para facilitar o acesso a temas específicos e o consumo de postagens 

relevantes e de forma única para o seu usuário final. Com a grande quantidade de informações 

disponíveis online, a maneira mais rápida e fácil para o usuário descobrir matérias relevantes 

para a sua pesquisa é através de um hub de conteúdo, como portal personalizado. Por isso, 

encontra-se nos portais, vantagens fundamentais e que diferem de outras ferramentas online, 

uma vez que sua experiencia digital propicia mais integração, consistência e personalização, 

que são componentes essenciais e importantes nos negócios contemporâneos, inclusive na 

educação. 

Definir literatura não é tarefa simples, pois, dependendo da civilização ou ainda da 

época da produção, uma obra pode ou não ser considerada literária. É possível dizer que 

literatura é toda manifestação de linguagem que tem como finalidade a expressão estética. A 

definição mais antiga comumente aceita pelos estudiosos é a de Aristóteles. Para o pensador 

grego, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. O 

que o filósofo quis dizer é que o imitar faz parte da natureza humana e os homens sentem 

prazer nisso.  

A literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até o 

cotidiano do mundo contemporâneo. Seja através dos livros clássicos, seja nos muros das 

cidades e nas manifestações verbais. A literatura é uma das manifestações artísticas do ser 

humano, ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras. Ela representa 

comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. 
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Reforça-se que está sendo usada a terminologia “literatura” neste estudo no sentido 

das obras literárias; no entanto, como a literatura é uma arte, por vezes as mesmas estarão 

sendo agrupadas e usadas como termos similares pela semelhança.  

A partir destes fatos e com o advento da pandemia da Covid-19, houve mudanças na 

sociedade, como o isolamento social, a suspensão de atividades acadêmicas presenciais e a 

adoção e implantação de novas metodologias de ensino universitário, inclusive aos estudantes 

de Medicina (RODRIGUES et al., 2020). Em meio a esse contexto, sobressai a necessidade 

de mudança na concepção de qualidade de ensino que tenha como único critério a formação 

científica do médico, e não a ampliação do desenvolvimento e a adaptação biopsicossocial do 

estudante (Medeiros et al., 2020), e a literatura reconheceu a necessidade de envolvimento dos 

professores com o processo pedagógico, o planejamento das atividades e a identificação das 

plataformas digitais apropriadas (SANTOS et al., 2020).  

Mairot et al. (2019) destaca que a arte pode ser uma estratégia facilitadora do 

aprendizado, uma vez que auxilia o estudante a lidar com a complexidade do ser humano e da 

saúde humana. Este conhecimento mais amplo sobre a saúde e a doença pode levar à melhoria 

da relação médico-paciente na prática clínica. 

Portanto, é preciso que os responsáveis pelo ensino médico comecem a considerar a 

diversidade e a complexidade da subjetividade humana no processo do ensinar-aprender e no 

processo do adoecer-curar, tendo em vista o importante papel que o médico tem como 

mediador destes processos. Desta forma, pode ser vislumbrada uma Medicina que integre 

ciência e arte, incorporando a dimensão estética (GROSSEMAN; PATRÍCIO, 2004). 

Considerando (i) a potencialidade de incentivar, a partir de um portal como uma 

ferramenta de comunicação, o estudo da literatura entre os acadêmicos para atender a 

realidade da modernização e de fácil acesso e (ii) que o Centro Universitário Christus tem um 

projeto inovador que estuda arte e Medicina entre alunos e professores, o objetivo deste 

trabalho foi construir e validar um portal de incentivo do estudo da literatura entre acadêmicos 

de Medicina. Desta forma, acredita-se que o portal associado ao incentivo da literatura 

fortalece a relação médico-paciente e humaniza as práticas na saúde, proporcionando 

benefícios a nível individual e coletivo do futuro profissional. 

 

 

 

 

16



 

 

1.1 Aproximação com o tema 

 

A aproximação do pesquisador com o tema vem do seu dia a dia de escritor, como 

escreveu no seu ensaio “O escritor tanto é iluminado quanto ilumina”. Acredita que a 

sensibilidade dos médicos para a literatura vem, em grande parte, da prática diária da sua 

profissão: o contato com a linha tênue que separa a vida da morte, o sofrimento, o contraste da 

alegria de uma nova vida que nasce ao desespero de outra que parte ou que se acorrenta a uma 

doença terminal. Nenhuma outra profissão tem interseção com tão amplo espectro de 

sentimentos. 

            A literatura é companhia essencial a todos que despertam para a sensibilidade, para a 

curiosidade, para o espírito inquieto, para a vontade de viver muitas vidas em uma só, de sair 

do transe das disputas materiais do dia a dia, de vencer a aparência e mergulhar na essência, 

de desvendar os infinitos universos contidos no ser humano. 

 Pablo Picasso, famoso pintor espanhol, dizia que há dois tipos de artista: os que 

transformam o sol numa simples mancha amarela e aqueles que fazem de uma simples 

mancha amarela o próprio sol. Os médicos escritores, sem dúvida, integram o rol dos que 

transformam manchas amarelas em sois, escritos em bálsamo para os aficionados por uma boa 

leitura. 

             Os médicos que são também poetas, cronistas, contistas, romancistas, memorialistas, 

pesquisadores literários, entre outras formas de amar e viver a literatura, organizam-se em          

movimentos literários que rendem novos frutos a cada ano. Nos tempos extremos que se vive 

e com o acentuar dos desafios provocados pela Covid-19, a literatura ganhou ainda mais 

importância. Além de ensinar a criar mundos no mundo, de tornar as pessoas melhores, 

literatura é, também, saúde mental. 

Este trabalho está vinculado à linha “Avaliação do Ensino e Aprendizagem em Saúde” 

que contempla a avaliação de processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos 

educacionais. A construção e validação do portal, que será apresentado nesta dissertação, 

proporcionou uma reflexão curricular e, com isso, será elaborado um relatório técnico para a 

coordenação do curso de Medicina e para a reitoria com parte dos dados que resultaram na 

elaboração da ferramenta, visando contribuir para uma melhor prática profissional aliada ao 

incentivo do estudo da literatura.  
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2. OBJETIVO 

  

2.1 Objetivo Geral 

 

- Construir e validar a usabilidade de um portal para o incentivo do estudo da literatura entre 

acadêmicos de Medicina. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

-  Descrever as evidências científicas sobre produção literária e Medicina. 

- Analisar as opiniões dos estudantes do projeto Estudo de Literatura e Arte na Medicina 

(ELAM) e médicos associados à Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (SOBRAMES-

CE). 

- Realizar benchmarking no Google. 

- Identificar terminologias no Answer the Public. 

- Descrever o processo de construção do conteúdo do portal. 

- Validar a usabilidade do portal junto a acadêmicos de medicina. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Portal como instrumento de Tecnologias da Informação e Comunicação  

 

As tecnologias de informação e comunicação vêm sendo utilizadas na atualidade como 

uma estratégia indutora no desenvolvimento de métodos de aprendizagem dinâmicos, 

individualizados e que favorecem o ensino-aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades e 

a construção da autonomia dos estudantes. No ensino de graduação em saúde, as mesmas 

podem ser utilizadas isoladamente ou como complemento às aulas presenciais (TORRES; 

ABBAD; BOUSQUET-SANTOS, 2014). 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) já são apresentadas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Medicina como ferramentas essenciais a 

serem dominadas durante a graduação, porém nem todas as escolas médicas as incluiu 

formalmente em seus projetos pedagógicos, deixando a responsabilidade quanto à 

regulamentação do uso dessas tecnologias a critério do currículo oculto vigente em cada 

instituição (BRASIL, 2014; MASTERS et al., 2016; PEREIRA; SANTOS; CALDAS, 2021). 

Em uma pesquisa realizada antes da pandemia do SARS-CoV-2, as principais 

dificuldades citadas pelos docentes da saúde para utilização das tecnologias da educação e da 

comunicação como recurso didático-pedagógico foram a prevalência de estrutura escolar 

inadequada, a formação acadêmica deficiente dos docentes quanto à inclusão das novas 

tecnologias, a resistência de professores à utilização das mesmas e o investimento financeiro 

insuficiente (WANDERLEY et al., 2018).  

Uma experiência realizada com a capacitação do uso de TIC´s no Curso de 

Especialização em Saúde Pública colaborou na melhor compreensão da prática da Educação 

Permanente em Saúde (EPS) no dia a dia do serviço e a construção coletiva, demonstrados no 

uso de documentos com edição coletiva, agendas compartilhadas e construção de formulários 

eletrônicos para redação de relatórios de equipes. A integração e interação em ambiente 

virtual gerada pelas TIC´s podem estimular o diálogo e a prática da interprofissionalidade em 

ambiente real (UCHIDA et al., 2020). 

A contribuição da internet em outro estudo foi evidenciada nas respostas dos 

professores, que ora destacam o valor da rede mundial para a pesquisa em um mundo 

globalizado, ora apontam as dificuldades dos alunos em selecionar as informações mais 
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coerentes e pertinentes aos trabalhos desenvolvidos no decorrer do curso. Outra constatação 

foi a percepção da necessidade do projeto político-pedagógico como norteador dos objetivos a 

serem atingidos, mediados pela preocupação com a formação do médico generalista e a 

responsabilidade em relação à postura ética, ao compromisso com a aprendizagem dos alunos 

e a inserção destes no mundo atual (AMEM; NUNES, 2006). 

O ambiente escolar e as tecnologias digitais, como webquest, websites, blogs, assim 

como os cursos online são estratégias que ampliam as formas de educação em saúde, que 

devem sem utilizadas gradativamente, proporcionando um aprendizado atrativo, participativo 

e integrado. Em meio a utilização destas ferramentas, a aprendizagem significativa é evidente, 

visto que o usuário tem a liberdade de navegar nos conteúdos, estabelecendo seu ritmo de 

estudo (THOMAS; FONTANA, 2020). Além destes citados, entende-se o portal como uma 

ferramenta agregadora e distribuidora de conteúdos para um público específico. 

Alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) têm condições de acesso às TIC´s, tanto em hardware como em software, e fazem 

destas um meio de estudo prevalente. Ao observar o aumento da intensidade de uso desses 

meios de informação ao longo dos períodos, pode-se inferir que isto ocorre em virtude do 

grande contingente de informações disponíveis e que são atualizadas a todo instante, 

tornando-se mais necessárias ao longo do curso (SILVA et al., 2015). 

Em outra experiência com a avaliação do uso de tecnologias digitais como estratégia 

de divulgação por discentes de um curso de Medicina criado pelo Programa Mais Médicos, a 

partir do desenvolvimento de um canal no YouTube para divulgar a graduação de Medicina da 

Universidade Federal de Jataí, percebeu-se engajamento e demanda de informações pelos 

usuários, aumento contínuo do número de acessos e picos em períodos de abertura de vagas 

de vestibulares e comentários. As experiências contribuíram para o aprimoramento de 

habilidades extracurriculares dos estudantes envolvidos e o canal pôde auxiliar ingressantes 

no Ensino Superior na tomada de decisão e motivação pela escolha do curso (SILVA et al., 

2021).  

Outra exitosa experiência nesse sentido foi o uso de portais e websites como o 

Amedeo, que foi um serviço criado pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Estadual de Campinas para atender às necessidades dos profissionais da área de saúde, 

pacientes e seus amigos, que envia semanalmente e-mails com listas bibliográficas sobre 

novas publicações científicas para download de abstracts disponíveis em periódicos 
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relevantes. Este tipo de ferramenta se configurou como útil no processo de formação dos 

profissionais da saúde, uma vez que a tendência à digitalização dos periódicos científicos 

amplia as possibilidades de acesso, simplificando as atividades de busca, localização e acesso 

aos documentos (SOUTO, 2006). No entanto, destaca-se que a melhor utilização de site e 

portais dependem do desenvolvimento e disponibilização de aplicativos que estimulem uma 

participação ativa do aluno no processo de ensino-aprendizado (COELI et al., 2004). 

 

3.2 Medicina e o Estudo da Literatura  

 

O humanismo é fonte de conhecimentos que o médico usa na sua profissão. Percursos 

diferentes na aquisição do saber, que encontram na pessoa - terreno próprio do atuar médico - 

sua meta comum e propiciam, em mútua convivência, união de forças, sinergia na vontade de 

curar (BIASCO et al., 2005).  

A finalidade com a qual as artes são introduzidas nos currículos médicos pode 

obedecer potencialmente a uma, a outra ou a ambas as perspectivas (essencialista e 

instrumentalista). Em relação a perspectiva instrumentalista, educadores médicos podem 

argumentar que o ensino/aprendizagem das artes em currículos médicos carrega a função de 

facilitar a execução de outros objetivos mais amplos dentro desses currículos, contribuindo 

para a formação de um médico detentor não só de excelência técnica, mas também dos traços 

humanistas instilados por uma Educação Geral e requeridos pelo paradigma Humanista da 

Medicina, ou seja, pode-se ensinar Medicina por meio das Artes (TAPAJÓS, 2002). 

Uma experiência realizada pelo Laboratório de Humanidades (LabHum) do Centro de 

História e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi) da Unifesp, através dos testemunhos e 

manifestações de seus participantes, apresenta efetivo impacto humanizador na perspectiva da 

humanização enquanto ampliação da esfera do ser. O LabHum, ao propor a leitura de obras 

clássicas da literatura universal e ao propiciar um espaço de compartilhamento das diversas 

leituras e vivências destas leituras, suscitou a experiência interpelativa no âmbito afetivo, bem 

como criou condições propícias para que estas experiências sejam expressadas e processadas, 

num contexto que se poderia denominar de educação dos afetos (BITTAR; SOUSA; 

GALIAN, 2013). 

Durante o isolamento social da Covid-19, experiências foram compartilhadas 

relacionando o uso da arte e da literatura com os estudantes de Medicina. Na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no seu contato com a arte antes e durante o isolamento 
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social determinado pela pandemia da Covid-19, através do projeto Arte na Veia – UFRJ, 

evidenciou-se as diferenças na participação dos alunos nesses dois momentos contrastantes, 

assim como as plataformas usadas para adaptar reuniões digitais e os desdobramentos da 

iniciativa, tais quais a página na plataforma Instagram, o Clube do Livro e o Cinedebate. 

Abordou-se a prática da Medicina narrativa e da arte enquanto ação terapêutica, 

especialmente relacionada à saúde mental - de alunos da graduação médica e de seus 

pacientes - e, com isso, revelaram a importância do conhecimento artístico aliado à educação 

médica como estratégia de desenvolvimento das humanidades. O estudo também considera o 

desafio com o retorno das atividades acadêmicas, se a adesão, o interesse e o 

comprometimento dos alunos será mantido, como aconteceu durante o isolamento social. O 

desejo seria a implementação de mudanças no currículo médico para promover a sua 

humanização, permitindo o crescimento do aluno como ser humano íntegro, adepto não só às 

ciências como às artes (OLIVEIRA et al., 2020). 

Diante disso, e acolhendo a tendência na educação médica, que se tornou pronunciada 

na última década sobre a inserção da arte nas atividades educacionais, enfatizadas nas escolas 

de medicina dos EUA; em 2019, nasceu o projeto Estudo de Literatura e Arte na Medicina 

(ELAM), composto por professores que sempre se reuniam antes das aulas de tutoria da 

Faculdade de Medicina do Centro Universitário Christus (Unichristus) para discutir literatura 

e o mundo da arte. A proposta levou a literatura e a arte para a Medicina, de modo a estimular 

os alunos a enriquecer a leitura, amadurecer a empatia e a ética, desenvolver melhor a coleta 

de história clínica do paciente, permitindo o aprimoramento do raciocínio e a articulação da 

vida com a arte. Pelo processo artístico e literário, os alunos aprenderiam a se comunicar 

melhor com os pacientes, por meio do desenvolvimento de informações sobre assuntos 

relacionados à cultura e à diversidade do pensar e do viver (MEDEIROS et al., 2021). 

Assim como na UFRJ, o Elam também criou, durante o período da pandemia, 

momentos de discussão de literatura por meio de produção textual e discussões em mídia 

social, principalmente por meio de atividades artísticas com pintura em aquarela e artes 

plásticas, para lidar com os conflitos apresentados pelos alunos na quarentena. Foram 24 telas 

de aquarela, vídeos, telas de colagem em artes plásticas, textos de crônicas e poesias 

abordando os temas amor, envelhecer, pecado, religiosidade, ciclo de vida, câncer, dentre 

outros. Esse período exigiu uma estratégia de coping para ajudar os alunos a vivenciar e 

extravasar seus medos, sendo a arte a melhor forma de expressão (MEDEIROS et al., 2020). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Natureza da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa do tipo aplicada com desenvolvimento de portal para o 

incentivo do estudo da literatura em estudantes de Medicina, que foi validada após aplicação 

de testes avaliados estatisticamente. A pesquisa aplicada utiliza seu conhecimento para 

resolver problemas e desenvolver novas técnicas e novos produtos (VIEIRA; HOSSNE, 

2021). 

A pesquisa foi realizada em 4 fases, a saber: 

Quadro 1: Fases da pesquisa. Fortaleza (CE), 2022. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

  Revisão 
integrativa da 

literatura. 

 Entrevista com 
alunos do projeto 

ELAM; 

 Entrevista com 

profissionais da 

Sociedade 

Brasileira de 

Médicos 

Escritores 

(SOBRAMES). 

 Benchmarking 
no Google e busva 

de terminologias 

no Answer the 

Public. 

  Construção do 
portal. 

 Validação da 
usabilidade por 

acadêmicos de 

medicina. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Para a realização de cada fase, foram usadas as seguintes escolhas metodológicas: (i) 

Fase 1: busca de evidências científicas; (ii) Fase 2: pesquisa com abordagem qualitativa com 

uso de roteiro associado à realização de benchmarking e busca de terminologias; (iii) Fase 3: 

elaboração de produto (portal) e (iv) Fase 4: pesquisa com abordagem quantitativa com 

inclusão de questões abertas a partir da aplicação de questionário validado sobre usabilidade 

“System Usability Scale” (SUS).  
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4.2 Local e período da pesquisa 

 

O estudo foi realizado na cidade de Fortaleza-CE, que possui 4 (quatro) cursos de 

Medicina ativos cadastrados no e-MEC (https://emec.mec.gov.br/). Um deles é o do Centro 

Universitário Christus (Unichristus), com Conceito de Curso (CC): 5(2019), Conceito 

Preliminar do Curso (CPC): 4(2019), Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE): 4(2019) e Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado 

(IDD): 4(2019). 

O curso de Medicina da Unichristus conta com o Projeto Estudo de Literatura e Arte 

na Medicina (Elam) que trabalha a articulação da arte e da literatura na Medicina junto aos 

seus alunos. A ideia do grupo Elam surgiu pela preocupação dos professores com a ética e o 

desenvolvimento da consciência e responsabilidade do aluno na graduação e com a futura 

relação médico-paciente. A perda de empatia tem sido descrita como mecanismo de defesa do 

estudante mediante seu confronto com realidades de sofrimento e dor dos pacientes.  

Além disso, o estado do Ceará conta com uma Regional da Sociedade Brasileira de 

Médicos Escritores (SOBRAMES-CE) com aproximadamente cem médicos escritores 

associados. A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (SOBRAMES), fundada em 23 de 

abril de 1965, na cidade de São Paulo, é uma associação cultural, sem fins lucrativos, que 

congrega médicos que se dedicam à Literatura não científica.  

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa acadêmicos do curso de Medicina do Centro Universitário 

Christus e médicos escritores associados à Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 

(SOBRAMES/Ceará).  

 Na fase 2 foram inclusos alunos do curso de Medicina vinculados ao projeto Elam 

(Estudo da Literatura e Arte na Medicina), independente de semestre, por amostra de 

conveniência, pois os mesmos possuíam aproximação com a temática da literatura e arte. 

Nesta mesma fase, participaram voluntariamente também, médicos escritores ativos na 

SOBRAMES/Ceará, mediante explicação prévia da pesquisa em reuniões da própria 

sociedade. 

 Para a fase 4, etapa da validação da usabilidade, foram incluídos os alunos do curso de 

Medicina do Centro Universitário Christus matriculados a partir do 4º semestre, pois 
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considerou-se que tiveram a oportunidade de discutir temas relacionados aos aspectos éticos, 

humanos e sociais durante os anos iniciais do curso. 

 

4.4 Etapas da elaboração do portal 

Para este estudo foi utilizada a Metodologia DADI, com passos semelhantes aos da 

pesquisa realizada por Tenório (2016), composta por quatro etapas: definição, arquitetura, 

design e implementação, permitindo uma melhor organização quanto à divisão de trabalho, à 

reunião de informações, à escolha do layout e à implementação da programação. A 

representação das etapas dessa metodologia está descrita na Figura 1 (VICENTINI; MILECK, 

2000). 

Figura 1: Representação gráfica das etapas de construção e desenvolvimento do portal para 

incentivo do estudo da literatura entre estudantes de Medicina. Fortaleza (CE), 2022. 

 

 1ª Etapa: Definição 

Objetivos do portal: incentivar o estudo da literatura entre acadêmicos de Medicina. 

Público-alvo: estudantes de Medicina. 

Conteúdo: embasamento oriundo da revisão integrativa de literatura, das entrevistas e do 

benchmarking no Google e busca de terminologias no Answer the Public. 

 

                                                   2ª Etapa: Arquitetura 

Organização das informações: agrupamento das informações, identificação e organização dos 

principais assuntos. 

                                                  3ª Etapa: Design 

 

Seleção do tipo e tamanho da fonte utilizada, revisão dos textos, realização do controle de 

cores, inserção de imagens. 

Design realizado por profissional de web design. 

                                                   4ª Etapa: Implementação 

Hospedagem do conteúdo do portal em um servidor dedicado e com uso de criptografia 

elevada de segurança, certificado digital de segurança SSL. 

Finalização e integração de todas as páginas, assim como otimização de conteúdo e recursos 

de indexação em motores de busca.  

Fonte: Adaptado de Tenório (2016). 
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Conforme apresentado no Quadro 1, a primeira fase foi uma revisão integrativa da 

literatura sobre o tema nas bases de dados BVS, SciELO e PubMed com os descritores 

cadastrados no DECS/Mesh “Medicina na Literatura”, “Educação Médica”, “Estudantes de 

Medicina”, “Literatura”, “Medicina” para a realização do panorama das publicações sobre o 

assunto em pauta. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizada uma revisão integrativa da 

literatura com o questionamento tendo por base a estratégia PICO: “Como a aproximação dos 

estudantes de Medicina com a produção literária influencia a formação?”. 

A próxima fase teve como propósito a realização de entrevistas (Apêndice A) com 

um roteiro semiestruturado com os alunos integrantes do Projeto Estudo de Literatura e Arte 

na Medicina (ELAM), curso inédito no país e desenvolvido pelo Centro Universitário 

Christus, além dos profissionais médicos vinculados à Sociedade Brasileira de Médicos 

Escritores (SOBRAMES- CE). As entrevistas foram cessadas na observância da saturação das 

respostas. Após essa fase, foi realizada a construção do portal a partir dos dados coletados e 

avaliados. 

No que se refere às entrevistas, foi seguido um roteiro com as seguintes perguntas: O 

que significa arte na Medicina para você? Fale sobre o impacto do estudo da literatura e a 

formação do médico. Na sua percepção, como um portal colaboraria na formação de 

estudantes de Medicina para a aproximação com o estudo da literatura? Que temas e 

estratégias são relevantes para a construção de um portal com essa temática? 

A coleta de dados foi realizada por estudantes do 10º semestre do curso de Medicina 

e uma enfermeira no período de maio e junho de 2021, via online, em um encontro virtual na 

plataforma do Google Meet, em que os participantes antes de serem entrevistados, tiveram 

acesso e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE declarando 

concordar em participar da pesquisa que estava com aprovação ética via Plataforma Brasil. 

Antes das entrevistas acontecerem, houve formação de grupo de capacitação dos 

entrevistadores (Figura 2). 
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Figura 2: Passo a passo da preparação para as entrevistas. Fortaleza (CE), 2022. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

A proposta do projeto estabelecia um contato inicial com estudantes de Medicina e 

profissionais médicos escritores via e-mail, no qual os entrevistadores enviaram um convite 

aos participantes, objetivos e posterior agendamento da entrevista em um segundo momento, 

pós aceitação. Estabeleceu-se que a participação seria voluntária, além da preservação da 

identidade do entrevistado.  

Foi criado um e-mail para o projeto intitulado 

producaoliteraria.medicina@gmail.com e gerado o arquivo do TCLE no Google Forms 

vinculado a este e-mail. Todas as mensagens eram enviadas por meio deste contato e, após a 

confirmação da participação e agendamento da entrevista, era aberta uma sala no Google 

Meet.  

A imagem capturada na sala do Meet não foi gravada, uma vez que não seria 

necessário o seu uso. Entretanto, o áudio foi gravado com uso do celular, com ciência dos 

participantes. Enfatiza-se a importância do contato face a face mesmo por meio de uma 

ferramenta digital, como o Meet, no desenvolvimento e aproximação com o tema da pesquisa. 

Ao todo, foram entrevistados 07 estudantes de Medicina e 03 médicos. As entrevistas 

foram transcritas na íntegra e analisadas com método de análise de conteúdo segundo Bardin 

(2011). Nessa análise, o pesquisador busca compreender as características, estruturas ou 

modelos que estão por trás dos fragmentos de mensagens tomados em consideração, por meio 

de três fases fundamentais a seguir: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados – a inferência e a interpretação, discutidas com a literatura pertinente.  

O método de contato utilizado por e-mail e a entrevista na plataforma do Google 

Meet foram as formas mais conscientes a serem adotadas no momento em que o mundo se 

Preparação para as 

entrevistas 

Seleção dos 

entrevistadores (6) 

Capacitação:  

3 reuniões remotas 

(postura do entrevistado, 

conteúdo do roteiro, 

aspectos éticos) 

Criação de e-mail e 

texto para envio aos 

participantes 
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encontrava, visto que muitos médicos escritores eram idosos, portanto em grupo de risco, e 

permaneciam com seus cuidados diante da pandemia da Covid-19. 

A participação dos estudantes no processo de coleta de dados proporcionou o 

desenvolvimento de competências como liderança e organização, assiduidade com o 

entrevistado, habilidade de oratória e comunicação, propensão ao trabalho em equipe e, 

sobretudo, a capacidade de planejamento no intuito de minimizar eventuais falhas e ter maior 

garantia de sucesso. Estes atributos contribuíram para o processo de educação na formação 

social, política e cidadã de futuros médicos. 

 

 

Usabilidade 

Para a obtenção da usabilidade do portal, foi utilizado o questionário SUS (System 

Usability Scale) (BROOKE J, 1996) na versão em português (TENORIO et al., 2011).  

O SUS foi selecionado devido sua facilidade de compreensão pelos participantes 

(BANGOR et al., 2008; MACIEL; SERENO; VIANA, 2021) e por ter apenas 10 itens. Pode 

ser utilizado em amostras pequenas com resultados confiáveis e se adequar ao objetivo do 

estudo.  

O SUS mede a usabilidade de produtos e serviços, principalmente usados para 

avaliação de websites, hardware, aplicações móveis, dentre outros. Cada questão contém 

cinco opções de respostas que seguem a escala Likert de 5 pontos (de Discordo Totalmente a 

Concordo Totalmente).  

Através do instrumento SUS, é possível obter informações sobre a facilidade de uso 

(Usabilidade) e a simplicidade para se aprender a usar a aplicação (Capacidade de 

Aprendizado), conforme as 10 questões (Quadro 2) usadas no instrumento que foi 

compartilhado via link na rede social WhatsApp entre os alunos do curso de Medicina, por 

amostra, por conveniência (Figura 3).  
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Quadro 2: Perguntas do instrumento SUS. Fortaleza (CE), 2022. 

1. Acho que gostaria de usar o portal com frequência.       1      2      3      4      5 

2. Achei o portal desnecessariamente complexo.      1      2      3      4      5 

3. Achei o portal fácil de usar.      1      2      3      4      5 

4. Achei que seria necessário o apoio de um técnico para 

poder usar este portal. 

     1      2      3      4      5 

5. Achei que as funções do portal estavam bem integradas.      1      2      3      4      5 

6. Achei este portal muito inconsistente.      1      2      3      4      5 

7. Imagino que a maioria das pessoas aprenderiam a usar 

esse portal rapidamente. 

     1      2      3      4      5 

8. Achei o portal muito complicado de usar.      1      2      3      4      5 

9. Senti-me muito confiante ao usar o portal.      1      2      3      4      5 

10. Precisei aprender várias coisas antes de continuar usando 

este portal. 

     1      2      3      4      5 

Fonte: System Usability Scale (BROOKE J, 1996; TENORIO et al., 2011).  

 

Figura 3: Percurso da apresentação e aplicação do instrumento SUS. Fortaleza (CE), 2022. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

O instrumento SUS utiliza escala Likert com valores 1 (discordo plenamente) a 5 

(concordo plenamente), em que 3 significa neutro. Para calcular a pontuação SUS são 

Apresentação da pesquisa em sala de aula para os 

alunos do curso de Medicina (2 turmas) 

Divulgação do link do portal: www.elam.art.br pelo 

WhatsApp 

Divulgação do link do formulário (Google Forms) 

gerado pelo e-mail do projeto pelo WhatsApp 

 

Acompanhamento das respostas pelo Google Forms 
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somadas as contribuições de cada item de pontuação. Para os itens ímpares (1, 3, 5, 7 e 9), a 

contribuição da pontuação é a posição da escala menos 1, para os itens pares (4, 6, 8 e 10), a 

contribuição é de 5 menos a posição da escala. Após a contabilização, multiplica-se a soma de 

todos os escores por 2,5 e assim é obtido o valor total do SUS.  

Após a pontuação e o cálculo do escore, é possível fazer a classificação do sistema 

avaliado: menor que 20,5 (pior imaginável); 21 a 38,5 (pobre); 39 a 52,5 (mediano); 53 a 73,5 

(bom); 74 a 85,5 (excelente); e 86 a 100 (melhor imaginável) (BANGOR; KORTUM; 

MILLER, 2009). 

Nesta pesquisa, os dados obtidos por meio do questionário SUS foram analisados 

quanto à análise descritiva das variáveis ao escore do SUS, com avaliação de cada uma das 

dez questões; ao valor obtido por cada respondente e à obtenção de média global dos 

questionários respondidos. Utilizou-se frequência simples e o programa Excel 2019. As 

variáveis categóricas foram descritas pelas frequências absoluta (n) e relativa (%). 

Além das questões fechadas foram acrescidas 3 questões abertas sobre os pontos 

fortes, fracos e sugestões. 

 

 

4.5 Aspectos éticos e legais 

 

A pesquisa seguiu os aspectos éticos e legais da Resolução 466/12 com ciência da 

IES e da presidência da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores e a coleta só teve início 

após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, via Plataforma Brasil, 

com aprovação CAAE: 38707720.0.0000.5049 (Apêndice B). 

Como o desenvolvimento da pesquisa ocorreu em meados da pandemia da Covid-19 

e a coleta encontrava-se em fase de início, foram respeitadas todas as orientações publicadas 

posteriormente pela circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS do Conselho Nacional de Saúde, 

como o envio do convite individual, link para endereço eletrônico ou texto com as devidas 

instruções de envio, a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a 

sua anuência, a guarda em seus arquivos da cópia do documento eletrônico (o participante 

recebeu uma via por e-mail), o direito de acesso ao teor do conteúdo/tópicos do instrumento e 

as demais indicações. 

A pesquisa ofereceu risco mínimo no que se refere à possibilidade de 

constrangimento no ato da resposta das informações e trouxe como benefícios a possibilidade 
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de inserir, durante o processo formativo, um portal para incentivar o estudo da literatura 

favorecendo o processo de humanização do cuidado entre os estudantes de Medicina. 

A participação foi de forma voluntária e, após o aceite do convite, foi solicitado a 

participação por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C 

e D). 
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5. RESULTADOS 

 

 Os resultados estão apresentados conforme as fases da pesquisa. 

 

5.1 Fase 1: Revisão Integrativa da Literatura 

 

A revisão analisa a pergunta norteadora “Como a aproximação dos estudantes de 

Medicina com a produção literária impacta durante a sua formação? ” e do cruzamento dos 

descritores “Medicina na literatura”, "Educação médica”, “Estudantes de Medicina”, 

“Medicina” e “Literatura” juntamente com o operador booleano “AND” a partir da busca nas 

bibliotecas virtuais BVS, SciELO e PubMed, o que resultou em oito artigos analisados que 

foram divididos em três eixos: a) mudança de comportamento; b) sensibilidade e questões 

éticas e c) pensamento crítico, comunicação e diálogo.  

Concluiu-se que ensinar a arte na Medicina vai além da capacitação técnico-científica: 

é preciso preparar, cada vez mais, o futuro médico para lidar com os dilemas, os conflitos e a 

pluralidade de opiniões da área da saúde e Medicina. Os dados na íntegra “Produção literária 

e a aproximação dos estudantes de Medicina durante a sua formação: revisão integrativa” 

encontra-se publicado na Revista Research, Society and Development (B2 Ensino) com os 

autores Raimundo José Arruda Bastos, Marcos Miranda Vasconcelos, Mariana Keli Ferreira 

dos Santos Hansen e Deborah Pedrosa Moreira (Apêndice E). 
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5.2 Fase 2: Entrevistas com acadêmicos do projeto ELAM e médicos da SOBRAMES 

  

 Foram realizadas 10 (dez) entrevistas durante os meses de março e abril de 2021, 

sendo 7 (sete) acadêmicos de Medicina que tinham vinculação ao projeto Elam e 3 (três) 

médicos escritores vinculados à Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 

(SOBRAMES/Ceará), haja vista que se considerou a expertise desses dois grupos para a 

colaboração na construção do portal. O anonimato foi respeitado utilizando-se o código E1, 

E2 (para estudantes) e M1, M2 ... (para médicos).  

 A prática da amostragem da bola de neve é uma forma de amostra não probabilística, 

que utiliza cadeias de referência. A partir desse tipo específico de amostragem não é possível 

determinar a probabilidade de seleção de cada participante na pesquisa a indicação de 

semelhantes (VINUTO, 2014).  Neste caso, todos os estudantes entrevistados foram do sexo 

masculino e todas as médicas, feminino.   

 A idade média dos estudantes foi de 24,3 anos e dos médicos, de 66,6 anos. As 

unidades de registro obtidas com as entrevistas foram agrupadas e analisadas, originando três 

categorias, a saber, Medicina como forma de arte, Portal como conexão literária e Formação 

humana. 

 

Medicina como forma de arte 

 

Pode-se observar nas falas a interface entre a arte e a Medicina, seja para a assistência 

direta ou na relação médico-paciente. Em ambas, apresenta-se como uma forma humana, de 

reflexão e sensibilidade. 

 

“A medicina é uma forma de arte, então as duas se misturam”. (E2) 

 

“Assim como a espiritualidade, a arte pode ser um caminho pelo qual 

o médico se torne melhor a partir da sua reflexão”. (E7) 

 

“A gente quando recebe um paciente tem que ser artista para poder 

desvendar tudo. O meu paciente (criança) não diz nada, eu tenho que 

entender nas entrelinhas, desvendar o choro, traduzir o que ele está 

sentindo”. (M1) 
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“Arte na Medicina não é um complemento. Ela é a própria Medicina”. 

(M2) 

 

Espiritualidade, ser artista, desvendar as entrelinhas, ser um só (arte e medicina) foram 

as características citadas entre estudantes e médicos nesta percepção da Medicina como forma 

de arte.  

 

 

Portal como conexão literária 

 

Os estudantes se interessaram pela ideia da construção do portal, haja vista que terão a 

possibilidade de encontrar, de forma precisa, informações que venham a agregar e conectar à 

discussão da arte e da Medicina. Além disso, houve uma fala que destacou a relação do 

médico se tornar mais atento às necessidades do paciente.  

 

“A oportunidade de juntar muitas informações em um local só e 

dependendo da forma de organização poderia ser algo mais didático, 

mais chamativo... porque também não adianta impor na faculdade um 

módulo de arte na Medicina pois eu acho que não ia rolar, deve ser 

algo livre”. (E1) 

 

“Um portal que se propõe a debater e produzir literatura aumentaria 

significativamente o consumo da literatura dos estudantes e 

estimularia todas as competências que a discussão, leitura e a 

produção literária podem proporcionar. Ou seja, o médico mais atento 

às necessidades do paciente, a semiótica correlata com o contato com 

o paciente...”. (E3) 

 

“...sabendo que existe um espaço que aborde de uma forma melhor a 

arte, eu me daria um tempo para acessar e buscar, tendo um conteúdo 

de qualidade”. (E5) 

 

 Foi demonstrado que o interesse pelo tema possivelmente seja algo relacionado ao 

estímulo e interesse pessoal do estudante e que a “imposição” da discussão da literatura e da 
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Medicina talvez não fosse agregar no meio acadêmico. Por outro lado, os médicos escritores 

registraram que o portal gerará a oportunidade do encontro entre profissionais da área da 

formação médica de diversos lugares para a troca constante de informações e experiências, 

fortalecendo a arte na Medicina. 

 

“Possibilitando encontros com professores que já trabalham dentro da 

área da formação médica, com autores locais e de fora do estado”. 

(M2) 

 

“...importante essa interação permanente entre estudantes, médicos 

escritores, instituições”. (M3) 

 

Os dados encontrados destacam a interação que o portal irá promover entre estudantes, 

profissionais, professores e instituições como sendo um marco.  

 

 

Formação humana 

 

 Observa-se, nas falas, que o estudo da literatura colabora com a formação da 

“personalidade” e do imaginário do médico. Conhecer a história do outro faz com que se 

tenha empatia e, como consequência, tolerância. 

 

“O estudo da literatura favorece a formação do imaginário que 

favorece a formação de uma boa personalidade”. (E4) 

 

“...depois que eu comecei a Medicina e a participar do Elam, eu 

percebi a diferença em trocar o lugar em frente à televisão por uma 

estante cheia de livros, pois eu acho que você aprende demais com a 

histórias das outras pessoas”. (E5) 

 

“...quem não teve esse alerta antes de entrar na faculdade, tem muita 

sorte de ter professores que podem abrir esse caminho e mostrar esse 

leque de possibilidades da literatura na formação médica”. (M2) 
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“...depois que eu me aproximei com a literatura comecei a ver o outro 

com mais ternura, ser mais tolerante...”. (M3) 

 

Uma profissional ressalta a “sorte” que os jovens estudantes de Medicina têm de se 

aproximar com o tema da literatura na formação médica por meio do incentivo de seus 

professores, como no caso, por meio da elaboração do portal, colaborando para a formação 

humana. 

 Além das três categorias apresentadas, os participantes sugeriram temas e estratégias 

como sugestões para serem debatidos no portal, que foram agrupadas no quadro 3.  

 

Quadro 3: Temas e estratégias sugeridos para o portal. Fortaleza (CE), 2022. 

Temas Estratégias 

Mitologia Cordel 

Literatura universal Sessão de músicas regionais 

Morte Divulgação no Instagram 

Formação da personalidade Fórum 

Cuidados paliativos Discussão sem limites de caracteres 

Ética médica  

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

5.2.1 Benchmarking no Google  

 

  Durante a construção do portal, foi realizado benchmarking no Google, considerando 

que o mesmo se encontra em vinculação para verificar portais ou ferramentas similares que 

tratem sobre o tema. O benchmarking é um método comum e eficaz para medir e analisar o 

desempenho de produtos, serviços e práticas.  

Com os dados das tecnologias semelhantes encontradas, foi realizada uma análise dos 

resultados para melhorar os dados da pesquisa a serem incorporados no portal. O 

benchmarking na área da saúde só é significativo se desencadear melhorias e, assim, aumentar 

a qualidade dos cuidados (Dongelmans et al., 2020), impactando positivamente os usuários.  

 Portanto, foi realizado uma busca entre os dias 17 a 19 de dezembro de 2021 

utilizando as palavras: “medicina literária” e “medicina e arte” (todas entre aspas). 
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 Essa busca resultou nos seguintes achados, conforme o quadro 4. 

 

Quadro 4: Busca das expressões no Google. Fortaleza (CE), 2022. 

 Links encontrados (n) Publicações, matéria, 

portal, blog, site com 

interface com o tema (n) 

“Medicina literária” 107 37 

“Medicina e arte” 107 17 

TOTAL 214 54 

 Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

 O benchmarking realizado com a terminologia “Medicina literária” identificou 37 

publicações. Destas, 5 se relacionam com o tema e apresentam possibilidades para 

interatividade, como criação de grupo de mensagens, envio de e-mail, dentre outras (Quadro 

5). 

  

Quadro 5: Benchmarking da busca “Medicina literária” no Google. Fortaleza (CE), 2022. 

Material publicado Quantidade Relação com o tema  Interatividade 

Matéria/Artigo 4 1 (Jornal literário para 

médicos) 

Grupo de WhatsApp 

Envio de e-mail 

Redes sociais 

Blog 19 3 (Médicos e o uso da 

literatura; Sociedade Brasileira 

de Médicos Escritores e Poesia 

envolvendo assuntos médicos) 

Envio de e-mail 

Portal 13 1 (Ciência e literatura) Envio de e-mail 

Redes sociais 

Site 1 - - 

Total 37 5 - 

Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

 Na busca por “Medicina e arte” foram encontradas 17 postagens e destas, 12 têm 

interface com o tema. Destaca-se que 11 são matérias e artigos, ou seja, são publicações 

pontuais, não são portais, sites ou blogs completos. No único blog que trata sobre filosofia e 

medicina, os comentários da página, como recurso de interatividade, no momento da coleta, 

estavam desabilitados (Quadro 6). 
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Quadro 6: Benchmarking da busca “Medicina e arte” no Google. Fortaleza (CE), 2022. 

Material publicado Quantidade Relação com o tema  Interatividade 

Matéria/Artigo  13 11 (Literatura e medicina; 

humanidades médicas; 

medicina e arte; medicina e 

pintura; literatura da arte e 

música, medicina e empatia) 

Envio de e-mail 

Twitter 

Facebook 

Comentários na página 

Redes sociais 

Blog 4 1 (Filosofia e Medicina) Comentários na página 

(desabilitado) 

Portal - - - 

Site - - - 

Total 17 12 - 

Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

 

 O resultado apontou que apesar de existirem publicações sobre o assunto com o uso 

das terminologias “medicina literária” e “medicina e arte”, são poucos (5) os 

sites/portais/blogs que se relacionam diretamente ao tema, o que reforça a importância da 

elaboração do portal para incentivo do estudo da literatura e arte entre os estudantes de 

Medicina. Além disso, reforça a importância da interatividade como uma ferramenta para a 

comunicação entre os interessados.  

  

 

5.2.2 Busca no Answer the Public  

 

 Foi realizada uma busca em dezembro de 2021 na ferramenta Answer the Public 

(https://answerthepublic.com/) usando as terminologias “medicina literária” e “medicina e 

arte”. Esse site apresenta, a partir da escolha do país e língua (no caso, Brasil e português), um 

relatório com as palavras e expressões que estão sendo pesquisadas no Google, o que facilita 

o desenvolvimento de conteúdo para a internet. 

 Para cada busca, ele gera um mapa (Apêndice F) com os termos associados mais 

procurados, proporcionando a utilização de geração de conteúdo mais específico conforme a 

procura. As figuras 4 e 5 apresentam as imagens geradas a partir da procura. 
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Figura 4: Busca “Medicina literária” no Answer the Public. Fortaleza (2022). 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

 

 

Figura 5: Busca “Medicina e arte” no Answer the Public. Fortaleza (2022). 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Para a construção do portal, essa informação se faz relevante, visto que a partir da 

análise desses dados foi gravado um vídeo que está postado no portal, fazendo alusão a essa 

procura com o uso das expressões que se destacaram, como “medicina moderna”, “medicina 

como arte”, “medicina e poesia” e “medicina e literatura”. 

 

5.3 Fase 3: Construção do portal elam.art.br 

 

 Na primeira etapa da construção do portal, houve a definição dos objetivos, do 

público-alvo e do conteúdo a ser contemplado. Os objetivos traçados para o portal se 

relacionam com o incentivo da produção literária para os estudantes de Medicina. O público-

alvo foram os estudantes e foi realizado um levantamento bibliográfico através de uma 

revisão integrativa da literatura sobre o tema, além de entrevistas, busca de terminologias 

associadas e outros portais.  

 A segunda etapa se referiu à organização das informações (Quadro 7). A partir da 

análise dos dados, o agrupamento foi realizado para ser arquitetado para a organização dos 

principais assuntos a serem trabalhados. 

 

Quadro 7: Organização das informações encontradas para a elaboração do portal. Fortaleza 

(CE), 2022. 

Fases da pesquisa para a elaboração do 

portal 

Principais achados 

Revisão Integrativa Incentivo à produção literária gera 

mudança de comportamento, sensibilidade 

às questões éticas e pensamento crítico, 

comunicação e diálogo. 

Entrevistas Reconhecida a Medicina como forma de 

arte, o portal como uma conexão literária e 

o incentivo à literatura como formação 

humana.  

Google São poucos os sites/portais/blog que se 

relacionam diretamente ao tema, o que 

reforça a importância da elaboração do 

portal para incentivo do estudo da 

literatura e da arte entre os estudantes de 
Medicina. 

Answer the public Temas associados mais procurados 

“medicina moderna”, “medicina como 

arte”, “medicina e poesia” e “medicina e 

literatura”. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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 Na terceira etapa, design, foi realizada a inserção das imagens, textos, vídeos, 

podcasts, construção de páginas, fórum, dentre outras ferramentas, com o apoio de um 

profissional de web design.  

O portal tem navegação simples e intuitiva, na qual os usuários conseguem localizar, 

com facilidade, o que procuram. Está organizado no formato em que o acesso pelo 

computador e pelos dispositivos celulares seja compatível, denominado também como 

responsividade. 

Ele leva em consideração a premissa de que o desenvolvimento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação traz ao processo do ensino e da aprendizagem um conjunto 

significativo de benefícios, desde os suportes materiais às metodologias, até os modelos 

conceituais da aprendizagem.  

     O Elam.art.br é um portal e, como tal, diferente de um site, foi projetado para 

aglomerar e distribuir conteúdo de várias fontes diferentes, de maneira uniforme, sendo o 

ponto de acesso para uma série de sites ou subsites, apresentando links externos e 

apontamentos para outros locais, internamente ou externamente ao domínio ou 

subdomínio da gestora do portal.  

  Na sua estrutura, o portal contém um motor de busca, um conjunto considerável de 

áreas subordinadas com temas próprios, uma área de notícias, um fórum e outros serviços de 

geração de comunidades e interatividade com o público, além de um diretório, agenda de 

atividades, acesso com links para blogs de médicos escritores, Academia Brasileira de Letras, 

Academia Cearense de Letras e muitos outros sites literários.  

   O portal tem seu foco em um grupo específico de usuários: os estudantes e 

professores de Medicina. Além disso, o portal web requerer acessos em algumas áreas 

especificas, via login, o que permite que ele ofereça e entregue conteúdos e serviços 

exclusivos para professores e estudantes cadastrados. 

A ferramenta é especializada na área da formação, com ambientes de apoio, de 

extensão e de colaboração no processo de ensino-aprendizado. Tem a função de atender às 

necessidades de seus visitantes: resolvendo dúvidas, propondo ideias e atividades inovadoras. 

Este portal vai primar pela qualidade de seus conteúdos e a constante atualização.  

No descritivo do portal, navega-se e explica-se todas as páginas do elam.art.br.  
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A página inicial é composta por publicações que estão apresentadas em formato de 

banner dinâmico, indicando as publicações atuais. Elas podem ser encontradas também dentro 

das outras abas (Figura 6). 

 

Figura 6: Página inicial do portal Elam.art.br Fortaleza (CE), 2022. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

O Quadro 8 e a Figura 7 indicam as doze opções de acesso que estão disponíveis para 

os usuários na página Home do portal, através de um menu de navegação. 

 

Quadro 8: Descritivo da página “Home” Portal Elam Art. Fortaleza (CE), 2022. 

Botões de acesso  Descrição 

1 – Cabeçalho Local da logomarca do portal. 

2 – Menu Neste campo estarão distribuídas todas as 

páginas que fazem parte do portal, assim 

como um local de direcionamento, no qual o 

usuário, com simples clique, pode ir para 

qualquer página do portal. Aqui encontramos 

as páginas: Home, Sobre, Sobrames, Blog, 

Colunistas, Livros, Multimidia, Web TV, 

Cadastros, Projeto Elam, Fórum, Bate Papo e 

Contato. 

3 – Banner com postagens dinâmicas Os banners dinâmicos exibirão, de maneira 

randômica, postagens de diversas categorias 

que estão postadas no portal, propiciando 

uma navegação direta e eficiente aos 

conteúdos existentes. 

3.1 – Últimas postagens Local irá exibir as postagens por ordem 
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cronológica de criação, criando um histórico 

de todos os assuntos já criados no portal. 

4 – Links importantes Exibirá diversas informações, desde anúncios 

a links de cadastros e de direcionamento para 

outros locais do portal, bem como links 

externos do site. 

5 – Painel de navegação  Tem a função de levar os usuários para novos 

blocos de postagens ou navegar pela linha de 

tempo das postagens. 

6 – Revistas Exibirá em formato de pdf as edições das 

revistas postadas no portal, assim como todas 

as edições já postadas. 

7 – Podcasts Armazenará todas os arquivos de áudios, 

assim como descritivos apresentados em 

cada podcast executado no portal. Criará uma 

biblioteca de conteúdo sonoro. 

8 - Entrevistas Exibirá em formato “pdf” as edições das 

revistas postadas no portal, assim como todas 

as edições já postadas. 

9 – Livros Funcionará como uma grande biblioteca 

digital dos livros que serão postados com 

diversos assuntos e categorias. 

10 - Multimídia Postagens em formato de arquivos de vídeos 

com assuntos diversos, funcionando como 

uma grande videoteca. 

11 - Congressos Setor com todas as informações pertinentes a 

congressos realizados no segmento literário, 

dentre outros nichos. 

12 – Rodapé Local das informações básicas do portal, 

links para locais específicos do portal e links 

externos que levam a redes sociais e diversos 

outros locais externos ao portal. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Figura 7: Opções de acesso no “Home” do portal Elam.  Fortaleza (CE), 2022. 

 

44



 

 

 

45



 

 

 

46



 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

No menu “Sobre” do Portal Elam Art estão contidas informações como a finalidade do 

portal, do Projeto Elam – Estudo da Literatura e Arte na Medicina e dados da Sobrames – 

Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. 

Já na opção de menu “Sobrames” (Figura 8) estão os menus que redirecionarão os 

usuários ao site, assim como ao blog e às postagens da Sobrames, bem como às outras 

informações importantes de todas as regionais da entidade e aos colunistas (Quadro 9). 
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Figura 8: Menu Sobrames do portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Quadro 9: Descritivo da página SOBRAMES Portal Elam Art. Fortaleza (CE), 2022. 

Botões de acesso  Descrição 

Site Tem a função de levar os usuários para a 

página da Sobrames – 

www.sobramesceara.com.br 

Blog Leva ao Blog dos médicos escritores 

associados da Sobrames. 

Postagens Local irá exibir diversas postagens, 

principalmente notícias, estas da entidade e 

de todo o Brasil. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

 

A página “Blog” do Portal Elam Art apresenta nove itens de cunho informativo 

(Quadro 10) para o incentivo à troca de informação e experiências. 
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Quadro 10: Página “Blog” do Portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

Botões de acesso  Descrição 

Publicações Leva para postagens de publicações 

relacionadas às artes e principalmente à 

literatura 

Colunistas Informa a relação dos colunistas que postam 

suas produções no Blog e permite acesso ao 

conteúdo de cada texto publicado 

Notícias Local de postagens das notícias do mundo 

dos escritores e dos artistas do Brasil e do 

mundo 

Informativos Para postar informações de parceiros do 

portal 

Congressos Relação dos congressos na área da literatura 

e outras artes com links para inscrições e 

acesso às gravações dos já realizados 

Seminários Local para postagens e informações de 

seminários e cursos na área da literatura e 

artes em geral 

Debates Local para debates de temas definidos 

ligados à literatura e às artes 

Livros Encontra-se os livros indicados para leitura, 

relação dos mais vendidos, relação de site e 

links de acesso às publicações 

Depoimentos Postagens de depoimentos de alunos, 

professores, escritores e artistas 

 Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Na opção “Colunistas” estão as opções que redirecionarão os usuários aos colunistas 

que compõem o blog, tendo informações gerais sobre os mesmos, curriculum e links para suas 

postagens separadamente (Figuras 9 e 10) e a página “Livros”, os livros postados no portal, 

divididos por categorias, nacionais e internacionais. 
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Figura 9: Menu “Colunistas” do Portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Figura 10: Menu “Colunistas” do Portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

A página “Multimidia” é o espaço destinado à exibição de vídeos e áudios com 

assuntos diversos, funcionando como uma grande videoteca, contendo entrevistas (Figura 11), 

vídeo aulas, podcasts (Figura 12), áudios, entre outros.  
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Figura 11: Menu “Entrevistas” do Portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Figura 12: Menu “Podcast” do Portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

A página “Web TV” do portal (Figura 13) tem duas funcionalidades: transmissão com 

streaming de vídeo ao vivo no portal, nas redes sociais e demais plataformas ou transmissão 

com streaming de vídeo gravado. Existe também a possibilidade de conciliar ambos e o link 

“programas” que é um setor para transmissão de programas em capítulos tratando de assuntos 

definidos. 
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Figura 13: Menu “Web TV” do portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

O espaço destinado ao “Cadastro” apresenta links para que profissionais e alunos 

possam se cadastrar na base de dados do portal. Também será utilizado para realizar 

matrículas em cursos e outras atividades disponibilizadas pelo portal. Para os professores, são 

requeridos o nome completo, e-mail, telefone, disciplina, titulação; para os médicos escritores 

(Figura 14), nome completo, e-mail, telefone, cidade e estado, e para os alunos (Figura 15), 

nome completo, e-mail, telefone, tipo de aluno (alunos do Projeto Elam ou estudantes de 

Medicina sem vinculação ao projeto) e semestre. 
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Figura 14: Menu cadastro Médicos Escritores do portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Figura 15: Menu cadastro de Alunos do portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

O ambiente do “Projeto Elam” (Figura 16) apresentará a agenda com programação de 

eventos e outros assuntos pertinentes ao portal, assim como publicações de professores e 

alunos direcionadas diretamente ao projeto Elam (Figura 17). 
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Figura 16: Menu “Projeto Elam” do portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Figura 17:  Menu “Agenda” do portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

A página “Fórum” (Figura 18) disponibilizará temas para serem abordados, 

favorecendo a troca de ideias e de experiências. O fórum de discussão é um espaço 

disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem para a realização de debates e 

compartilhamento de opiniões e conhecimento. O professor, ou mediador, propõe um tema 
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para ser debatido ou insere uma pergunta que precisa ser respondida pelos estudantes. Esta 

funcionalidade foi citada como uma estratégia a ser implantada no portal nas entrevistas com 

alunos e médicos escritores. 

 

Figura 18: Menu “Fórum” do portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

           

O bate papo é um Chat Online no qual vários usuários podem trocar experiências, 

compartilhar ideias e interagir em tempo real com outras pessoas, diversificando ainda mais a 

interatividade do Portal e o conhecimento da comunidade. O Chat Online é uma ferramenta 

tecnológica imprescindível fornecida por sites e portais que entendem a importância de 

implementar o Atendimento Digital como forma de atender o seu público consumidor de 

conteúdo. 

 

O último link, intitulado “Contato”, é o espaço em que os organizadores do portal se 

colocam à disposição para dúvidas por meio de registro de contato telefônico ou formulário 

para breve contato (Figura 19). O bate papo virtual é outra forma de comunicação do portal. 
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Figura 19: Menu “Contato” do portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

 A quarta etapa contemplou a fase de implementação. Nela, o portal foi hospedado no 

site www.elam.art.br, houve a finalização e integração das páginas e está em processo de 

indexação no Google.  

 O nome do Portal foi uma homenagem ao projeto existente no curso de Medicina do 

Centro Universitário Christus, Projeto Elam (Estudo da Literatura e Arte na Medicina) que 

nasceu no dia 17 de setembro de 2019.  O nome Elam surgiu da modificação da palavra “elã” 

que significa “inspiração, criatividade ou suspiro criador” ou ainda “princípio que explica a 

evolução da vida nas suas mais variadas formas”.  

           A proposta do projeto é levar literatura e arte para os estudantes de Medicina, de modo 

a estimular os alunos a enriquecer com a leitura, a amadurecer a empatia e a ética, a 

desenvolver melhor a coleta de história clínica do paciente, de forma a permitir o 

aprimoramento do raciocínio e a conexão da vida com a arte.  

              A ideia do grupo Elam surgiu pela preocupação dos professores com a ética e o 

desenvolvimento da consciência e da responsabilidade do aluno na graduação e com a futura 

relação médico-paciente. A perda de empatia tem sido descrita como mecanismo de defesa do 

estudante mediante seu confronto com realidades de sofrimento e dor dos pacientes a partir do 

terceiro ano de faculdade.  

               No projeto, a preocupação também é de proteger e manter a empatia dos alunos, de 

modo que, ao saírem para praticar a Medicina, eles ainda sejam indivíduos empáticos. Alguns 
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alunos se sentem confiantes com o currículo dos primeiros dois anos, mas experimentam 

maior estresse e ansiedade no início do terceiro ano, o que traz à tona a importância das 

habilidades interpessoais, habilidade em equipe e flexibilidade durante a rotação por várias 

especialidades da Medicina.  

             Já o domínio “.art” é uma plataforma que reúne trabalhos de artistas, o que favorece, 

amplia e divulga a arte. 

 

5.4 Fase 4: Processo de validação da usabilidade do portal sobre incentivo da produção 

literária 

 

 Salienta-se, de acordo com os estudos apresentados, que não há uma definição 

específica de tamanho amostral para considerar um App validado (no caso do estudo, portal), 

em relação à usabilidade do produto final, porém, observa-se um número de 20 a 50 

participantes (usuários finais) como suficiente para a realização deste tipo de teste (SILVA et 

al., 2021). 

A validação da usabilidade ocorreu durante o início do mês de dezembro de 2021 com 

estudantes do curso de Medicina do Centro Universitário Christus, com disponibilização do 

formulário construído no Google Forms. Todos os participantes tiveram ciência da pesquisa, 

concordaram em participar por meio do aceite após a leitura do TCLE e tiveram acesso ao 

portal para o posterior preenchimento. 

Participaram da pesquisa 27 alunos, com idade média de 24,9 anos, sendo 51,8% do 

sexo masculino e 48,2% feminino. Os alunos participantes estavam matriculados a partir do 4º 

semestre, tendo em vista que foram consideradas as vivências das discussões relacionadas aos 

aspectos humanos, éticos e sociais. A distribuição ficou entre alunos do 4º ao 10º semestres 

(Quadro 11). Em relação à participação no projeto Elam, 55,5% tiveram participação e 44,5% 

não.  

 

 

 

 

 

 

 

57



 

 

Quadro 11: Distribuição dos alunos por período que participaram da pesquisa. Fortaleza 

(CE), 2022. 

Período  Frequência simples (%) 

S4 40,7 

S5 7,4 

S6 11,1 

S7 3,7 

S8 14,9 

S9 3,7 

S10 18,5 

Total 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Quanto à avaliação de usabilidade, SUS, segundo os estudantes de Medicina, a média 

obtida do escore total foi de 82,5 ± 13,37 pontos; valor mínimo de 57,5 e máximo de 100. Os 

participantes (3, 9, 10, 15, 23 e 27) pontuaram o portal com o índice máximo de 100 e 

nenhum considerou o portal mediano ou abaixo da média, segundo Índice SUS de menor que 

52,5 (Quadro 12).  

O SUS, apesar de ter variação entre zero e cem, não é um valor percentual. O percentil 

50, ou a mediana, foi determinado em 68 em um estudo em que se equiparou o SUS Escore a 

valores relativos (PADRINI-ANDADRE et al., 2019). Dessa forma, o portal de incentivo à 

literatura entre estudantes de Medicina apresentou excelente avaliação, com média de 82,5 e 

mediana de 80 pontos. 
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Quadro 12: Avaliação da usabilidade do portal pelos alunos do curso de Medicina. Fortaleza (CE), 2022. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1. Acho que gostaria 
de usar o portal com 

frequência.  

4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 

2. Achei o portal 

desnecessariamente 

complexo. 

1 1 2 1 2 1 1 5 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1 

3. Achei o portal fácil 

de usar. 

4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 5 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 

4. Achei que seria 

necessário o apoio de 

um técnico para poder 
usar este portal. 

1 2 4 1 2 1 5 5 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 3 4 1 

5. Achei que as 
funções do portal 

estavam bem 

integradas. 

3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 

6. Achei este portal 

muito inconsistente. 

2 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 4 1 

7. Imagino que a 

maioria das pessoas 

aprenderiam a usar 
esse portal 

rapidamente. 

3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 

8. Achei o portal muito 

complicado de usar. 

2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 1 2 3 3 1 

9. Senti-me muito 

confiante ao usar o 

portal. 

2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 

10. Precisei aprender 

várias coisas antes de 

continuar usando este 
portal. 

2 1 1 1 2 1 5 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 1 3 1 3 3 3 1 

Pontuação 70 97,5 80 100 70 92,5 70 77,5 72,5 100 100 87,5 72,5 62,5 100 90 80 80 75 67,5 97,5 75 100 80 72,5 57,5 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022).
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Na Tabela 1, observa-se que 26,0% dos participantes classificaram o portal como 

“excelente” e 40,7% como “melhor imaginável”. Com esses resultados, evidencia-se que o 

portal se apresenta como utilizável, tendo sido apontado ainda, como uma potencial 

ferramenta que otimiza e agiliza a comunicação, especialmente por facilitar a busca mais 

rápida de informação e conteúdo literário. 

 

Tabela 1: Distribuição de frequência quanto à classificação obtida pelo questionário de 

usabilidade (n=27). Fortaleza (CE), 2022. 

Classificação n (%) % acumulada 

  Pior imaginável 0 (0,0) 0,0  

  Pobre 0 (0,0) 0,0 

  Mediano 0 (0,0) 0,0 

  Bom 9 (33,3) 33,3 

  Excelente 7 (26,0) 59,3 

  Melhor imaginável 11 (40,7) 100,0 

  Total 27 (100,0)  

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

  

 A tabela 2 apresenta um resumo da análise sobre a usabilidade do portal Elam. Os 

resultados demonstram o escore SUS médio igual a 82,5 (com desvio padrão de 13,4). 

 

Tabela 2: Análise sobre usabilidade do portal Elam (n=27). Fortaleza (CE), 2022. 

Variável Valor 

   Tamanho da amostra 27 

   Escore médio SUS 82,5 

   Desvio padrão 13,4 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Análise das questões abertas  

 

Além dos dados da escala SUS, os participantes responderam três perguntas abertas e 

não obrigatórias para análise do portal através de pontos fortes, pontos fracos e sugestões. Em 

relação aos pontos fortes, teve-se um retorno de 81,5% (22) de respostas que abordam os 

seguintes aspectos que foram agrupados e consolidados conforme similaridade no Quadro 13. 

 

Quadro 13: Pontos fortes do portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

Fácil acessibilidade. Portal prático e fácil na 

usabilidade. 

Autoexplicativo; quantidade de funções e 

temas. 

Fácil uso. É bem estratificado e com bastante tópicos, o 

que facilita a navegabilidade. 

Estrutura e fácil acesso. Os tópicos todos bem divididos e 

organizados. 

Muito clean. Site muito bem detalhado, expõe as 

principais categorias de maneira clara, sem 

ficar muito confuso para manusear. Os 

destaques no topo da página funcionam 

muito bem para chamar a atenção para as 

notícias. 

É uma ferramenta muito importante para 

complementar a grade dos estudantes e 

também é muito fácil de acessar. 

Facilidade de uso, temas afins no mesmo 

lugar. 

 

Um site altamente organizado. Um site 

bastante informativo. Um site bastante 

atualizado. 

Portal muito completo e rico, 

disponibilizando muitas informações e 

ferramentas de contato com a arte. Muito 

bom e inovador! 

As diversas notícias e informações sobre 

lançamentos de livros. 

Organização do conteúdo, facilidade em de 

acesso. 

Integração entre as funcionalidades.  

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

As respostas confirmaram a aceitação do portal, ressaltando-se a estrutura, acesso, 

informações e fácil manuseio.  

O portal foi desenvolvido com o apoio de profissionais especializados na arte da 

construção de sites. Realizou-se inúmeras reuniões para ajustes de todos os seus componentes. 

Além disso, há um acordo que será realizada uma manutenção periódica e aprimoramento de 

sua estrutura sempre que necessário: no surgimento de outras facilidades tecnológicas e 

também a partir de informações dos usuários do portal nos nossos canais de comunicação. 
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Em relação aos pontos fracos, 66,6% (18) responderam, conforme Quadro 14. 

 

Quadro 14: Pontos fracos do portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

Nenhum. Deixar menos poluído com imagens e 

informações em algumas páginas. 

Interatividade. 

 

Interface da página inicial com muitas 

informações juntas, sendo um pouco 

cansativo processar tantas informações ao 

mesmo tempo. 

Design. 

 

Não vejo pontos fracos, pois achei bem 

organizado. 

Talvez o único ponto fraco seja que ainda 

não há tanto conteúdo, mas sei que o site 

ainda não está em pleno funcionamento. 

Poderia ter mais conteúdo. 
 

Necessidade de internet. 

 

As postagens estão separadas em assunto, 

mas não tipo de conteúdo que pode ser 

apresentado (só vídeos, só leitura e só fotos). 

Incentivos, como indicação de leituras! 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Depois da pesquisa realizada e da avaliação das questões abertas, foi trabalhado para 

modificar alguns dos pontos apresentados. Durante novas reuniões, houve o aprimoramento e 

melhor organização da aparência e a usabilidade do portal. Não modificamos a sua estrutura, 

haja vista que foi amplamente aprovada como observamos nos resultados. 

 E, por fim, 33,3% (9) sugestões para colaborar com o portal (Quadro 15), o que retrata 

a intenção de contribuição dos alunos com esta ferramenta. 
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Quadro 15: Sugestões para o portal Elam. Fortaleza (CE), 2022. 

O portal é ferramenta necessária para 

estimular a leitura dos acadêmicos. 

Acessar outros locais de estudo. 

 

Melhorar o design. 

 

Funciona perfeitamente e não há qualquer 

desfuncionalidade. 

Trazer textos de outros autores médicos para 

o portal. 

 

A leitura é importante, mas acredito que o 

investimento em vídeos e recursos 

audiovisuais são muito mais valorizados e 

bem mais atrativos ao público moderno, 

embora seja mais trabalhoso. 

Criar um design mais interativo. Área dentro do login do aluno onde fosse 

possível encaminhar os textos produzidos 

para o Elam e unificar a plataforma com o 

trabalho em sala. Poderia ser uma forma 

interessante de compilar os textos sem 

dificuldades futuras para procurar como em 

e-mail por exemplo. 

Adorei o portal! Fácil utilização e 

acessibilidade de ótima compreensão!! 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

            Com relação ao conteúdo, é importante relatar que o portal será atualizado 

constantemente com novas postagens dos colunistas, dos médicos escritores, dos professores 

e dos estudantes participantes do projeto Elam. A proposta do portal, portanto, é trazer um 

caminho acessível para que todos, especialistas em conteúdo ou não, possam criar conteúdo 

de maneira facilitada e atualizada.  

Novos parceiros serão agregados paulatinamente ao grupo inicial de responsáveis pelo 

portal através de cadastros e de senhas. Todos os alunos e professores serão cadastrados e 

ficarão habilitados para postagens de textos e de trabalhos. Os responsáveis pelo conteúdo 

devem fazer uso de todos os instrumentos tecnológicos empregados no portal, além de 

dominar as principais ferramentas e os recursos de comunicação. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Elaborar um portal de incentivo ao estudo da literatura entre estudantes de Medicina 

foi uma inovação tecnológica na saúde, por ser uma ferramenta que contém funcionalidades 

que agregam informações para o tema. 

O portal “Elam” foi desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica, busca extensiva de 

materiais para a postagem (que ainda segue em atualização), entrevistas com estudantes e 

médicos escritores, benchmarking no Google e busca de terminologias no Answer the Public 

para uma construção consolidada e que cumprisse o papel almejado pelos estudantes.  

As entrevistas apresentaram a Medicina como uma forma de arte, reconheceram o 

portal como uma conexão literária e visualizaram o incentivo à literatura como parte da 

formação humana.  

Destaca-se que a Medicina moderna tem desenvolvido ações nos campos de doenças 

infecciosas e de emergências para assistir a cura e o controle, principalmente no tratamento 

paliativo. O outro desafio é a longevidade aliada ao bem-estar. Pesquisas sobre longevidade e 

mudanças no estilo de vida merecem um olhar cauteloso, e a literatura, por aguçar o senso 

crítico, a criatividade, o aspecto humano e ético, pode colaborar com essa aproximação 

(SINGH, 2010).  

Numa sociedade na qual o enfraquecimento dos valores humanos e a violência no 

comportamento e nas relações entre as pessoas são cotidianas, a reflexão sobre temas das 

ciências humanas, no âmbito da Medicina, é condição imprescindível para a passagem de 

estudante a médico. Portanto, as disciplinas de humanidades têm uma importante missão a 

cumprir que é a promoção da inclusão curricular de temas essenciais para a prática médica 

humanizada de maneira que faça sentido para o aluno, envolvendo os professores numa 

verdadeira mudança de cultura educacional (RIOS et al., 2008).  

E é aí que o portal Elam se faz presente, pois ele foi construído e validado com o foco 

de colaborar com a formação dos estudantes para melhorar a sua prática profissional aliada ao 

incentivo do estudo da literatura.  

É importante salientar que, ao construir uma tecnologia, deve ser levado em 

consideração a sua necessidade e uso, e a opção do portal facilita o acesso, haja vista que o 

único fator condicionante ao acesso é a conexão à internet, visto que o mesmo pode ser 

acessado pelo smartphone, computador, tablet, entre outros, sem necessidade de realizar 

download em quaisquer um de seus dispositivos.  
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Existe, na construção de tecnologias educativas, a necessidade de que estas sejam 

interativas, atraentes e que possuam uma linguagem adequada ao público-alvo, 

proporcionando a troca de informações relevantes e contextualizadas (SANTOS; COSTA, 

2021). 

O instrumento SUS foi considerado como excelente avaliação, com média de 82,5 

pontos, demonstrando que o portal atende às exigências de usabilidade. A usabilidade de 

Apps móveis, bem como de portais, compreende a forma de avaliar a facilidade de utilização, 

a maneira como os indivíduos interagem com o sistema, medida por intermédio de 

instrumentos validados, e a capacidade de um programa ser compreendido, entendido e 

operacionalizado por um indivíduo, atingindo sua finalidade específica (Santos, et al., 2019; 

Lima et al., 2019; Silva et al., 2021), neste caso, o incentivo ao estudo da literatura entre os 

estudantes.  

  Por isso, pesquisas que buscam avaliar a usabilidade de tecnologias em saúde 

precisam ser publicadas para que a comunidade tenha ciência sobre a validade do que se 

propõe para que sejam utilizados com segurança, afirmando a aceitação pelo usuário (SILVA 

et al., 2021).  

As funcionalidades apresentadas pelo portal são baseadas em informações e conteúdos 

validados, o que corrobora com os pontos fortes apresentados: autoexplicativo; tópicos bem 

organizados; contato com a arte, o que remete à educação/formação defendida por Paulo 

Freire, que é entendida como um processo no qual o educando é levado a criar um sentido 

pessoal para a sua vida, a partir da análise, crítica e seleção dos sentidos veiculados por sua 

cultura. Assim, a própria educação possui uma dimensão estética: levar o educando a criar os 

sentidos e valores que fundamentem sua ação no seu ambiente cultural, de modo que haja 

coerência entre o falar e o fazer, entre o pensar e o agir, entre o sentir e o atuar (LEITE, 

2021).  

Os usuários relataram como pontos fracos a interatividade, a ausência de indicação de 

leitura e o design. A interatividade e a possibilidade de troca de informações entre os 

membros do grupo Elam também foram citadas. Os pontos foram analisados e melhorados na 

incorporação do portal. 

O instrumento SUS aplicado ao portal Elam foi eficiente para avaliar a usabilidade 

através da percepção do usuário. As informações coletadas dos participantes, apesar de ser 

uma amostra por conveniência, não influenciaram na avaliação do portal, já que a opção pela 
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participação foi livre, em que somente os interessados em colaborar entraram no link e 

preencheram o formulário, sugerindo que essa estratégia possa ser aplicada em outros estudos.  

No que se refere ao estudo da literatura e arte, um trabalho realizado por Azevedo 

(2017) informa que grupos de leitura fornecem as melhores oportunidades para uma discussão 

e há, na literatura, experiências em que a presença de integrantes não médicos se mostra 

importante. Estes membros convidados podem ser desde colegas dos alunos, pessoal de apoio 

do curso, pacientes ou até mesmo membros da família de pacientes. O portal Elam tem um 

acesso ao bate papo em que se pode, se for o caso e o objetivo do grupo participante, convidar 

outras pessoas interessadas, assim como apresentado no estudo citado acima.  

Com isso, os resultados dos testes de usabilidade alcançam, através do Questionário 

SUS para a viabilidade do portal Elam no que tange às suas finalidades iniciais, na 

perspectiva do uso e incentivo do estudo da literatura entre estudantes de Medicina.  

Sabe-se que a discussão da literatura e arte no curso de Medicina da Unichristus já 

existe por meio do projeto Elam e que agora pode ser aguçada e consolidada não somente 

para um grupo específico, mas, com o compartilhamento por meio do portal, para todos os 

alunos interessados no tema no decorrer do seu processo formativo. Será um espaço de troca 

de experiências entre estudantes, médicos escritores e professores.  

Em um estudo realizado com 25 professores do curso de Medicina da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que atuam como mentores, os alunos destacaram a 

troca de experiências, de sugestões, a aquisição de aproximação de profissional com prática, 

como principais motivações para participar da atividade. A partir do engajamento e dos 

feedbacks recebidos, observa-se que esse engajamento promoveu a integração entre alunos 

dos diferentes períodos do curso e criou um ambiente favorável ao diálogo e à construção do 

conhecimento (MOREIRA et al., 2020). Da mesma forma, o professor pode propiciar maior 

segurança ao estudante e ter sua prática fortalecida diante do seu papel nos métodos ativos, 

como usando tecnologias de informação e comunicação (PIO et al., 2019). 

Nesse portal, o usuário terá acesso às informações sobre a literatura e arte e sua 

interface com a medicina e pode realizar leituras, refletir, debater no fórum, participar de bate 

papo e conhecer outras pessoas no decorrer do seu envolvimento. Ressalta-se que o uso de tal 

tecnologia, quando incentivada e orientada pelos docentes e estudantes amantes da área, 

implica em uma maior apreensão da mensagem por parte de quem a utiliza. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Procurou-se nesse estudo fazer a inter-relação entre as questões ligadas à formação 

médica, ao ensino da literatura e de outras artes, e ao desenvolvimento de novas habilidades 

no futuro profissional no que concerne à empatia, à ampliação do vocabulário e a uma melhor 

relação “médico-paciente”. Destarte, observamos que grande parcela dos entrevistados, tanto 

médicos escritores como estudantes, aprova a instituição do ensino da literatura como fator 

fundamental para uma nova formação humanística de profissionais da Medicina, bem como 

reconhece a importância dessa questão para a relação entre médico e paciente. 

A elaboração e a construção de um portal na internet voltado para o incentivo do 

estudo da literatura e de outras artes são ferramentas importantes para fomentar nos alunos de 

Medicina o prazer pela leitura, a intimidade com artigos, a aproximação com informações do 

mundo da literatura e o convívio diário com médicos escritores do Brasil e do mundo, 

associados à Sobrames – Sociedade Brasileira de Médicos Escritores: um grande estímulo, 

pelo exemplo, aos futuros colegas.  

Esta pesquisa evidenciou, em sua maioria, o portal como melhor imaginável, em 

relação à usabilidade avaliada por estudantes de Medicina. Portanto, o estudo realizado tem 

como finalidade contribuir de uma forma ampla com a sociedade, haja vista que uma 

Medicina feita por médicos bem formados, não só tecnicamente, mas também com vivência 

nas artes e na literatura, leva à tendência de que as novas gerações de médicos tenham o 

raciocínio estimulado, o vocabulário ampliado, aprimorada a capacidade interpretativa dos 

problemas, além de proporcionar ao profissional um conhecimento amplo e diversificado 

sobre novos temas e uma visão holística do mundo. A leitura desenvolve também a 

criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico, e amplia a habilidade na escrita, 

fatores importantes na formação de uma nova Medicina.  

O trabalho foi realizado durante o período de uma das maiores pandemias da 

humanidade: a do SARS-CoV-2. Esse fator, inegavelmente, tornou mais árdua a realização da 

pesquisa e abriu espaço para novos trabalhos na área da literatura e da formação acadêmica 

médica. A demonstração dos resultados apresentados estimula a ampliação de uma nova visão 

de ensino médico nas instituições formadoras do Brasil e do mundo. 

Nesse sentido, o desenvolvimento do estudo tocou no enfrentamento de um dos 

aspectos mais importantes da formação médica: a necessária mudança da visão das 

instituições de ensino, passando de uma abordagem unicamente técnica para uma mais 
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humanística e social. A disponibilização de novas ferramentas virtuais, como um portal na 

internet para incentivo do ensino da literatura para estudantes de medicina, projetos como o 

Elam – Ensino da Literatura e Arte na Medicina e o engajamento de entidades como a 

Sobrames – Sociedade Brasileira de Médicos Escritores são a certeza que o problema social, 

relativo à falta de humanização e de empatia dos profissionais da Medicina, pode ser 

enfrentado com sucesso e criatividade. 
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APÊNDICE A – Instrumento para entrevista dos estudantes de Medicina e Médicos 

Escritores 

 

 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

 

 

 

 
I. O que a Literatura Médica significa para você? 

II. O que significa arte na Medicina para você? 

III. Fale sobre o impacto do estudo da literatura e a formação do médico. 

IV. Comente sobre os desafios encontrados na aproximação da literatura com a Medicina. 

V. Comente sobre temas no contexto da Literatura x Medicina que você acredita que 

sejam relevantes para a formação profissional.  
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APÊNDICE B - Aprovação Plataforma Brasil 

 

75



 

 

 

 
 
 

76



 

 

 

 
 
 

77



 

 

 

 
 

78



 

 

APÊNDICE C – Termo de Consentimento livre e esclarecido (médicos escritores e 

estudantes) 

 

 

O (a) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: “Construção e validação de 

portal para incentivo do estudo da literatura em estudantes de Medicina”, que será 

desenvolvido por Raimundo José Arruda Bastos e por Deborah Pedrosa Moreira.  

 

Nesse estudo pretendo construir e validar um portal para o incentivo do estudo da literatura 

em estudantes de Medicina. Sua participação deve-se à relação que você tem com a temática. 

Caso concorde em participar do estudo, após a explicação do objetivo e leitura do TCLE, 

iremos realizar umas perguntas que irão colaborar na elaboração de um portal.  

 

A entrevista será gravada com uso de celular por meio da sala virtual do Google Meet e sua 

imagem não será registrada. Todas as informações obtidas neste estudo serão utilizadas para 

fins da pesquisa e sua identidade não será revelada. Caso haja desconforto o pesquisador 

estará preparado para solucioná-lo.  

 

O projeto oferece risco mínimo no que se refere à possibilidade de constrangimento no ato da 

resposta das informações e traz como benefícios a possibilidade de inserir durante o processo 

formativo de um portal para incentivar a literatura médica favorecendo o processo de 

humanização do cuidado.  

 

Sua participação é voluntária e o(a) Sr(a) poderá a qualquer momento deixar de participar 

desta, sem qualquer prejuízo ou dano. Os resultados poderão ser veiculados em artigos 

científicos e revistas especializadas e/ou encontros científicos e congressos, sempre 

resguardando sua identificação.  

 

Os participantes poderão receber quaisquer esclarecimentos acerca da pesquisa e terão 

liberdade para não participarem quando não acharem mais conveniente. Os contatos poderão 

ser feitos com o Prof. Raimundo Arruda Bastos pelo e-mail arrudabastos@gmail.com ou pelo 

fone 3265 8190, Rua João Adolfo Gurgel, 133.  

 

Informo ainda que, o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Christus se 

encontra à disponível para quaisquer esclarecimentos sobre esta pesquisa pelo fone: 3265 

8100, Rua João Adolfo Gurgel, 133, Campus Parque Ecológico, Fortaleza/CE.  

 

Ao clicar no botão abaixo, o(a) Senhor(a) concorda em participar da pesquisa nos termos 

deste TCLE.  

 

Solicitamos que o senhor(a) guarde em seus arquivos uma via deste documento.  

 

Caso não concorde em participar, apenas feche essa página no seu navegador. 

Eu, ______________________________________________________________, tendo sido 

esclarecido(a) a respeito da pesquisa, aceito participar voluntariamente da pesquisa.  
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento livre e esclarecido (estudantes no ato da validação 

da usabilidade do portal) 

 

O (a) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: “Construção e validação de 

portal para incentivo do estudo da literatura em estudantes de Medicina”, que será 

desenvolvido por Raimundo José Arruda Bastos e por Deborah Pedrosa Moreira.  

 

Nesse estudo pretendo construir e validar um portal para o incentivo do estudo da literatura 

em estudantes de Medicina. Sua participação consiste em verificar a usabilidade do portal 

https://elam.art.br/. Caso concorde em participar do estudo, após a explicação do objetivo e 

leitura do TCLE, você será apresentado ao portal iremos realizar umas perguntas que irão 

colaborar na elaboração de um portal.  

 

As perguntas estão apresentadas no formulário do Google Formulário. Todas as informações 

obtidas neste estudo serão utilizadas para fins da pesquisa e sua identidade não será revelada. 

Caso haja desconforto o pesquisador estará preparado para solucioná-lo.  

 

O projeto oferece risco mínimo no que se refere à possibilidade de constrangimento no ato da 

resposta das informações e traz como benefícios a possibilidade de inserir durante o processo 

formativo de um portal para incentivar a literatura médica favorecendo o processo de 

humanização do cuidado.  

 

Sua participação é voluntária e o(a) Sr(a) poderá a qualquer momento deixar de participar 

desta, sem qualquer prejuízo ou dano. Os resultados poderão ser veiculados em artigos 

científicos e revistas especializadas e/ou encontros científicos e congressos, sempre 

resguardando sua identificação.  

 

Os participantes poderão receber quaisquer esclarecimentos acerca da pesquisa e terão 

liberdade para não participarem quando não acharem mais conveniente. Os contatos poderão 

ser feitos com o Prof. Raimundo Arruda Bastos pelo e-mail arrudabastos@gmail.com ou pelo 

fone 3265 8190, Rua João Adolfo Gurgel, 133.  

 

Informo ainda que, o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Christus se 

encontra à disponível para quaisquer esclarecimentos sobre esta pesquisa pelo fone: 3265 

8100, Rua João Adolfo Gurgel, 133, Campus Parque Ecológico, Fortaleza/CE.  

 

Ao clicar no botão abaixo, o(a) Senhor(a) concorda em participar da pesquisa nos termos 

deste TCLE.  

 

Solicitamos que o senhor(a) guarde em seus arquivos uma via deste documento.  

 

Caso não concorde em participar, apenas feche essa página no seu navegador. 
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Resumo 

Em um contexto de diálogo entre a literatura e a medicina, esta lidando com a condição humana e suas 

características, temos o médico como coadjuvante importante, priorizando o ouvir, o propor e guiar as condutas 

direcionadas ao paciente; este como ator principal no cenário do atendimento humanizado. Com isso, este estudo 

compila as informações disponíveis nas produções científicas sobre o impacto da aproximação dos estudantes de 

medicina com a produção literária durante a sua formação. Revisão Integrativa da literatura com busca realizada 

nas bibliotecas virtuais BVS, SciELO e PubMed, com oito artigos analisados.  Estes foram divididos em três 

eixos: a) mudança de comportamento; b) sensibilidade e questões éticas e c) pensamento crítico, comunicação e 

diálogo. Ensinar a arte na medicina vai além da capacitação técnico-científica: é preciso preparar, cada vez mais, 

o futuro médico para lidar com os dilemas, os conflitos e a pluralidade de opiniões da área da saúde e medicina. 

Palavras-chave: Medicina na Literatura; Educação Médica; Estudantes de Medicina; Medicina; Literatura. 

 
Abstract 

In a context of dialogue between literature and medicine, the latter dealing with the human condition and its 

characteristics, we have the physician as an important assistant, prioritizing listening, proposing, and guiding the 

conduct directed to the patient. This is the main actor in the scenario of humanized care. Thus, this study 

compiles the information available in scientific productions about the impact of the approach of medical students 

to literary production during their training. Integrative literature review with a search carried out in the virtual 

libraries BVS, SciELO, and PubMed, with eight articles analyzed.  These were divided into three axes: a) 

behavioral change, b) sensitivity and ethical issues, and c) critical thinking, communication, and dialogue. 

Teaching the art of medicine goes beyond technical-scientific training: it is necessary to increasingly prepare 

future physicians to deal with the dilemmas, conflicts, and plurality of opinions in the health field and medicine. 

Keywords: Medicine in Literature; Medical Education; Medical Students; Medicine; Literature. 
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Resumen 

En un contexto de diálogo entre literatura y medicina, que trata sobre la condición humana y sus características, 

tenemos al médico como un asistente importante, priorizando la escucha, proponiendo y orientando las 

conductas dirigidas al paciente; éste como actor principal en el escenario del cuidado humanizado. Así, este 

estudio recopila la información disponible en producciones científicas sobre el acercamiento de los estudiantes 

de medicina a la producción literária y el impacto durante su formación. Revisión de literatura integradora con 

búsqueda realizada en las bibliotecas virtuales BVS, SciELO y PubMed, con ocho artículos analizados. Estos se 

dividieron en tres ejes: a) cambio de comportamiento; b) sensibilidad y cuestiones éticas yc) pensamiento crítico, 

comunicación y diálogo. La enseñanza de las artes en la medicina va más allá de la formación técnico-científica: 

es cada vez más necesario preparar al futuro médico para afrontar los dilemas, los conflictos y la pluralidad de 

opiniones en el ámbito de la salud y medicina. 

Palabras clave: Medicina en la Literatura; Educación Médica; Estudiantes de Medicina; Medicina; Literatura. 

  

 

 

1. Introdução 

 
Desde os antepassados, medicina e literatura sempre partilharam um território em comum. Ambas lidam 

com a condição humana, a dor, a doença, a morte, bem como a figura do médico enquanto sujeito ativo capaz de 

ouvir, propor e guiar as condutas ao doente. Essa importante relação tem sido tema de muitas e valiosas obras 

literárias, em que vários escritores demonstram uma sensibilidade especial para melhor entender a relação 

médico-paciente, o que pode ser muito útil para estudantes de medicina (Scliar, 2004).  

Partindo desse princípio, a literatura, por intermédio do estudo da linguagem escrita ou falada, é um 

subsídio para que o estudante de medicina estimule sua criatividade, amplie sua imaginação, aprimore seu 

pensamento crítico e trabalhe na construção de um vocabulário flexível e mutável de acordo com as diversas 

classes sociais. Esses atributos, como um todo, permitem que o futuro profissional possa melhor ouvir e 

compreender a história contada pelo paciente, ajudando-o a entender o que ele expressa, muitas vezes, de forma 

confusa ou segmentada.   

Assim, entender que a literatura e a medicina possuem importante relação é fundamental. Ambas lidam 

com a palavra. No caso da medicina, a palavra é um instrumento terapêutico, no caso da literatura, um 

instrumento de criação estética, em que interessantes paralelos podem ser estabelecidos entre esses diferentes 

usos da palavra (Scliar, 2004). 

Desse modo, a inter-relação entre medicina e literatura é um dos aspectos principais das chamadas 

Humanidades Médicas, haja vista que a atual medicina aparada com o auxílio de intensa tecnologia, necessita, 

essencialmente, de um humanismo que, dificilmente, será encontrado com tanta abundância quanto na literatura. 

Assim, não é por acaso que diversas universidades, em todo o mundo, estão investindo em disciplinas que 

ensinem literatura e história da medicina.  

Nesta revisão integrativa, compilamos as informações disponíveis nas produções científicas sobre o 

impacto da aproximação dos estudantes de medicina com a produção literária durante a sua formação. 
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2. Metodologia 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (Souza, et al., 2010). A busca, a escolha e a análise 

deram-se pela concordância com a pergunta norteadora: “Como a aproximação dos estudantes de medicina com 

a produção literária impacta durante a sua formação? ”.  

 A busca pelos artigos foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), na base de dados PubMed e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Na primeira busca, foram incluídas as bases de dados Literatura 

Latino-Americana en Ciencias de la Salud (LILACS) e Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud 

(IBECS). No PubMed, foram utilizados os filtros “free full text”, pesquisa realizada com “humans” e artigos 

disponibilizados na base de dados National Library of Medicine (MEDLINE). 

 Entre os critérios de inclusão, foram artigos disponíveis na íntegra, em que a busca foi realizada sem 

recorte de tempo, e publicados nos idiomas português, espanhol e inglês. Os descritores utilizados foram 

“Medicina na literatura”, "Educação médica”, “Estudantes de medicina”, “Medicina” e “Literatura” juntamente 

com o operador booleano “AND”, e seus descritores correspondentes em inglês: “Medicine in literature”, 

“Education, medical”, “Students, medical”, “Literature” e “Medical”, estes foram consultados no Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Heading (MeSH), respectivamente. 

 Foram excluídas as publicações que continham somente os resumos disponíveis, duplicados, anais e 

editoriais. Os artigos incluídos dialogam com a abordagem na produção literária por parte dos discentes de 

medicina. A coleta ocorreu durante os meses de outubro e novembro de 2020 e foi analisada entre pares. 

Anteriormente à leitura, na íntegra dos artigos selecionados, seguiram a leitura do título, constando 

temática concordante com a pergunta norteadora, e, quando confirmado o assunto, o artigo foi selecionado para a 

análise e para a aplicação no instrumento de coleta do Programa de Habilidades em Leitura Crítica (Critical 

Appraisal Skills Programme - Casp). Ele organiza os dados com base em dez itens e propõe uma nota para o 

artigo que estiver entre 6 - 10 pontos, pois é classificado com boa qualidade metodológica e viés reduzido, 

enquanto, 0 - 5 pontos, é considerado com viés aumentado. 

Entretanto, para a realização deste estudo, foi priorizada a correlação da temática entre os artigos 

analisados e a pergunta norteadora. Para a aplicação no instrumento, restou uma amostra de 8 artigos, 

distribuídos com nota no Casp que variam de 3 a 10 pontos, especificados no quadro dois. Os dados foram 

organizados em quadros em que constam pontos relevantes sobre a temática deste artigo.    
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3. Resultados 

 

Foram analisados oito estudos (Figura 1) e encontrados três eixos temáticos. No primeiro quadro, são 

apresentados os resultados por meio das buscas de acordo com as bases de dados. 

 

Figura 1 – Fluxograma da distribuição dos artigos após aplicação do instrumento Casp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

“Como a aproximação dos estudantes de medicina com a 

produção literária impacta durante a sua formação? ” 

DESCRITORES 

“Medicina na 

literatura” AND 

“Educação médica” 

AND “Estudantes de 

medicina” AND 

“Medicina” AND 

“Literatura”  

PubMed (N=541) BVS (N=77) SciELO (N=53) 

IBECS 

N= 6 
MEDLINE 

N=541 
SciELO 

N=53 

N= 1 N=42 N=3 

N= 1 N=36 N=1 

N=6 N=2 

LILACS 

N= 71 

N= 5 

N= 5 

QUESTÃO NORTEADORA 

 

BIBLIOTECAS VIRTUAIS 

 

PRÉ-SELECIONADOS 

 

EXCLUÍDOS 

 

INCLUÍDOS 

 

85



 

 

 

 

Em relação aos tipos de periódicos, cinco foram publicados em revista com enfoque em Medicina e 

Educação, dois publicados em Vida, Ciência e Educação e um foi publicado em Jornal de Ética e Saúde, sendo a 

ênfase pautada na descrição do processo de aprendizagem e ensino da área de medicina. 

 Quando ao local das produções científicas, duas têm origem brasileira, duas são americanas, uma 

italiana, indiana, coreana e catariano. Acerca do intervalo cronológico dos títulos incluídos, foram publicados 

entre os anos 2011 a 2019. O quadro 1 apresenta a caracterização dos artigos segundo título, autores, base de 

dados e periódico, origem, delineamento da pesquisa, nota do instrumento Casp e ano de publicação.    

  

Quadro 1-  Distribuição dos artigos segundo título, autor, base de dados e periódico, país de origem, 

delineamento da pesquisa, pontuação Casp e ano de publicação. 

N Título do Artigo   Autores Base de dados 

e Periódico   

Origem Delineamento da 

Pesquisa 

Casp Ano 

01 Scientific Growth 

and Identity 

Development during 

a Postbaccalaureate 

Program: results 

from a multisite 

qualitative study 

Remich et al. MEDLINE / 

Cbe—Life 

Sciences 

Education 

EUA Estudo longitudinal   10/10 2016 

02 Developing the 

Inner Scientist: book 

club participation 

and the nature of 

science. 

Griffar et al. MEDLINE/  

Cbe—Life 

Sciences 

Education 

Catar  Quantitativo, 

longitudinal 

9/9 2013 

03 Medicine and 

literature: a section 

in a medical 

university library 

Garlaschelli 

R. 

MEDLINE/ 

Health Info 

Libr J. 

Itália Experimental 

Longitudinal (2007/ 

2010). 

6/10 2011 

04 Medical themes in a 

literature classroom: 

An alternate 

perspective on 

Medical Humanities 

pedagogy in India 

Prabhu, 

Gayathri. 

MEDLINE/ 

Indian Journal 

of Medical 

Ethics 

Índia Qualitativo, 

narrativo 

3/10 2018 

05 Avaliação do curso 

de pensamento 

crítico para 

estudantes de 

medicina usando 

literatura e cinema 

Do-Hwa, 

Kim. 

MEDLINE/ 

Korean 

J Med Educ. 

Coreia Experimental e 

Observacional  

9/10 2019 
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06 Students' 

perceptions of the 

impact a creative 

arts journal has on 

their medical 

education. 

Rodriguez et 

al. 

MEDLINE/ 

Farm Med.   

EUA Quantitativo 7/10 2013 

07 Literatura como 

Estratégia para 

Reflexões sobre 

Humanismo e Ética 

no Curso Médico: 

um Estudo 

Qualitativo 

Balbi et al. LILACS/ Rev. 

bras. educ. méd 

 Brasil Estudo descritivo de 

análise qualitativa 

 10/10  2017 

08 As Artes na 

Educação Médica: 

Revisão Sistemática 

da Literatura 

Mairot, et al. LILACS/ Rev. 

bras. educ. méd 

 Brasil Revisão Sistemática 

da literatura 

10/10  2019 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

 Entre os artigos selecionados para leitura completa, as principais temáticas encontradas se entrelaçavam 

com os aspectos comportamentais, éticos e pensamento crítico. Assim, as exposições dos dados foram 

distribuídas considerando seus resultados e conclusão (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Distribuição dos artigos incluídos segundo resultados e conclusão. 

N Resultados Conclusão 

01 Este estudo atual revela como os participantes mudam 

durante o Programa de Educação em Pesquisa de Pós-

bacharelado (PREP), os elementos do programa que 

facilitam a mudança e como a identidade de um 

estudante de graduação e futuro cientista se desenvolve. 

O PREP permitiu que os participantes 

desenvolvessem suas identidades como alunos de 

pós-graduação e antecipassem ser vistos por outros 

como bastante preparados para o treinamento de 

doutorado.  

02 Os alunos que participaram do clube do livro tinham 

um desempenho nas Ciências da Natureza (CN) 

ligeiramente melhor no final do ano, mas também no 

início, sugerindo que o clube do livro possa ter atraído 

em vez de produzir alunos com desempenho CN 

superior.   
É de notar que foi possível detectar uma melhoria na 

compreensão das CN, uma vez que existem poucos 

relatos de crescimento da CN na literatura em que a CN 

não fosse um tópico explícito de instrução. 

Os questionários aplicados demonstraram que os 

alunos, ao participarem no grupo do livro com 

leituras de livros de ficção e não ficção com 

abordagem e temática nas ciências biológicas, 

melhoraram o seu desempenho nas disciplinas 

CN.  

03 Uma iniciativa de criar uma seção de literatura na 

biblioteca de medicina em uma universidade de Milão 

onde se prioriza sair do ensino tradicional, tentando 

proporcionar uma variedade de produções que possam 

ser interligadas com o ensino-aprendizagem na 

medicina e tem a possibilidade de atrair novos usuários.  

Uma livraria pode atuar estimulando os 

estudantes a agregar novos interesses na 

literatura, e tudo isso pode contribuir, 

positivamente, para o treinamento de estudantes 

da área de medicina.  

04 Chamar a atenção para as narrativas, bem como 

desenvolver as habilidades de reflexão pessoal e 

engajamento, em que a literatura transfere uma 

sensibilidade, olhar holístico, informações éticas que 

As humanidades médicas são estudos bem atuais 

na Índia. Ainda devemos construir uma 

comunidade de acadêmicos especializados na 

área ou desenvolver uma pedagogia coesa, e é 
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podem agregar valores ao ensino aprendizagem dos 

estudantes de medicina indianos.  
provavelmente por esse meio que precisamos 

começar. Simultaneamente, as instituições 

médicas podem convidar professores visitantes 

(se não criarem novos cargos) de humanidades 

médicas para ensinar não apenas módulos ou 

workshops, mas um curso sério de quatro 

créditos que é avaliado e faz parte do histórico 

escolar do aluno. Sendo necessário acomodar os 

estudos literários no currículo médico para 

treinar os alunos a chamar a atenção para as 

narrativas, bem como desenvolver as 

habilidades de reflexão pessoal e engajamento.  

05 Dado que a capacidade de pensamento crítico pode ser 

considerada como um dos resultados pretendidos da 

educação em ciências sociais e humanas, este estudo 

explorou a eficácia de um curso para promover o 

pensamento crítico em um currículo pré-médico usando 

literatura e cinema. Contando com a participação de 

estudantes no curso de pensamento crítico para pré-

médicos, foram realizados encontros a cada três 

semanas para discutir e apresentar seus pontos de vista 

sobre o material utilizado e também a escrita de uma 

redação crítica com a temática vista. Em média, os 

alunos valorizaram 78,6% do total de materiais 

atribuídos. Os alunos indicaram que as discussões em 

grupo e os comentários narrativos dos facilitadores 

foram os que mais contribuíram para o 

desenvolvimento do pensamento crítico. Os alunos que 

tiveram pontuações de ensaio crítico maiores ou iguais 

à mediana demonstraram uma melhoria significativa 

nas pontuações de disposição de pensamento crítico. 

Neste estudo mostrou que um curso em um 

currículo pré-médico para promover o 

pensamento crítico usando literatura e cinema 

pode ser bem aceito. Contribui para o aumento 

no volume de leitura, influencia o pensamento 

crítico dos alunos, bem como sua percepção em 

relação à leitura. Com base em nessas 

descobertas, os autores recomendam aos 

educadores médicos que considerem a 

experiência anterior de leitura dos alunos e usem 

atividades de aprendizagem complementares 

para um uso mais eficaz da literatura e dos 

filmes. 

06 Faculdade de Medicina da Universidade do Estado da 

Flórida (FSUCOM) criou o HEAL: Humanism 

Evolving through Arts and Literature, um jornal, em 

que apresenta um criativo trabalho de estudantes, 

faculdades e residentes, incluindo artigos, poesia, 

fotografia e visual arte e assim comunicar com respeito 

e apreciação pelos outros. Cerca de 81% dos 

entrevistados gostaram de ler HEAL. Muitos 

entrevistados concordaram que o HEAL promove o 

cuidado centrado no paciente (55,9%) e pode prevenir 

o Burnout (61,8%). Sessenta e quatro por cento 

achavam que o HEAL os ajudava a entender seus 

colegas e colegas de classe, o que colaborou para uma 

relação de trabalho em equipe melhor. A maioria 

mencionou a importância de autorreflexão e 

narrativa/comunicação, que são cruciais ao diálogo 

empático com pacientes.  

Este estudo mostrou que um jornal criativo 

realizado por estudantes e leitores da 

comunidade acadêmica geral, traz benefícios 

para estudantes de medicina, pois ocorreram 

melhora nas relações interpessoais, 

compreensão das limitações dos colegas, 

reconhecimento de como a comunicação é um 

fator forte ao cuidado efetivo e empatia.  

07 Com base na leitura da obra de Saramago, os alunos 

responderam a uma avaliação processual desse 

componente. Segundo o conteúdo das respostas dos 

alunos, foram obtidos quatro temas: observação do 

mundo e do exercício profissional pelo estudante de 

Medicina; humanização na prática médica diante da 

invisibilidade social; prática médica tecnocêntrica e 

humanização; percepção do estudante de medicina 

A literatura contribui, de maneira positiva, para 

a aprendizagem dos princípios éticos e 

bioéticos, na obra de José Saramago, Ensaio 

sobre a Cegueira, com a diversidade de 

temáticas, propiciou aos estudantes capacidade 

interpretativa, reflexiva e crítica.  
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sobre a importância da literatura em sua formação. A 

diversidade, a riqueza e a verticalidade das respostas 

apresentadas permitem concluir que a leitura do livro 

Ensaio sobre a Cegueira contribuiu, de maneira 

positiva, para a aprendizagem dos princípios éticos e 

bioéticos (beneficência, não maleficência, autonomia 

e justiça), tendo acrescentado à formação pessoal e 

profissional dos estudantes.  

08 As competências educacionais sensíveis às artes 

relatadas nos estudos avaliados foram: habilidades de 

observação diagnóstica, trabalho em equipe, reflexão 

e argumentação; facilidade do aprendizado cognitivo; 

aspectos humanísticos da medicina (empatia/relação 

médico-paciente); profissionalismo. Alguns estudos 

afirmam que as intervenções baseadas em artes são 

eficazes na alteração de atitudes; entretanto, não 

definiram como esse sucesso foi medido. Nenhum 

estudo considera os efeitos sobre o comportamento. 

As evidências para o uso de intervenções baseadas 

em artes para promover habilidades de observação 

diagnóstica mostraram ser mais fortes. No entanto, 

seu efeito em outras habilidades clínicas não foi 

estudado. 

A arte pode ser uma estratégia facilitadora do 

aprendizado, uma vez que auxilia o estudante a 

lidar com a complexidade do ser humano e da 

saúde humana. Esse conhecimento mais amplo 

sobre a saúde e a doença pode levar à melhoria 

da relação médico-paciente na prática clínica; e 

as intervenções baseadas em artes, dos estudos 

selecionados, abordam aspectos humanísticos da 

medicina.  

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

 

4. Discussão 

 

 Após análise dos textos, surgiram três eixos temáticos: a) mudança de comportamento; b) sensibilidade 

e questões éticas e c) pensamento crítico, comunicação e diálogo.  

 

Mudança de comportamento  

 

A observação detalhada dos estudos mostrou o desenvolvimento de aspectos humanísticos da medicina, 

como a observação diagnóstica, o aprendizado cognitivo, a habilidade de reflexão e argumentação, o 

profissionalismo e a capacidade de trabalhar em equipe. A natureza metafórica e representacional das artes bem 

como sua subjetividade são capazes de desafiar o pensamento concreto ou literal e servem, assim, para legitimar 

as experiências e emoções pessoais dos alunos em lidar com uma variedade de tópicos (Mariot, et al., 2019; 

Haidet, et al., 2016). Essas características da arte podem fornecer subsídios para repensar a educação médica e a 

prática clínica, tendo em vista que pode ser uma ferramenta que amplia a capacidade de compreensão e 

intervenção na realidade, em uma perspectiva autônoma, democrática e responsável. 

É válido ressaltar, também, o desenvolvimento do pensamento crítico sobre os problemas a serem 

encontrados em carreira futura. Isso se deve, entre outros fatores, à capacidade das artes visuais em melhorar as 

habilidades de observação, descrição, interpretação e resposta dos estudantes de Medicina em relação aos 

aspectos subjetivos do cuidado médico (Mariot, et al., 2019; Elder, et al., 2006;  Tapajós, 2003). Como exemplo, 

os estudos sugerem que relacionar as pinturas com o diagnóstico físico tornou-se uma maneira de melhorar a 

acurácia diagnóstica dos estudantes, haja vista que as artes visuais desencadeiam sentimentos e transmitem 
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consciência de valores e sentimentos pessoais (Mariot, et al., 2019; Naghshineh, et al., 2008). À vista disso, a 

arte possibilita que o aluno aprenda a aceitar e a considerar interpretações alternativas, além de estimular o 

trabalho em equipe, essencial na prática profissional. Outro fator refere-se ao fato de a arte promover habilidades 

específicas e psicomotoras úteis à profissão, como a visão espacial e a capacidade de pensar em três dimensões, 

atributos que podem desenvolver o aprendizado sobre aspectos da anatomia clínica e topografia humana (Mariot, 

et al., 2019; McMenamin, 2008).  

O uso da literatura (leitura de poesia, paródia e notícias) pode melhorar a empatia à medida que 

aprimora a relação médico-paciente, haja vista que pode ser utilizada para auxiliar o aluno a lidar com a 

complexidade do adoecer, percepção dos sentimentos, atitudes e comportamentos, identificação das relações 

interpessoais perceptivas e expressivas e interpretação da fala do paciente durante a prática clínica. Estes fatores, 

como um todo, demonstram que a análise dos poemas estimulou a reflexão crítica sobre valores humanísticos da 

prática profissional, dessa forma, pode-se validar a utilização da arte como estratégia educacional. 

Diante disso, apesar de promover modificações positivas nos estudantes, devem-se destacar o 

desconforto e a ansiedade apresentados por alguns estudantes ao participarem de atividades baseadas em arte. 

Deve-se, também, levar em consideração que alguns estudantes não veem a relevância da utilização da arte no 

currículo. Além disso, a natureza subjetiva das artes e a ausência de instrumentos padronizados para avaliação da 

sua contribuição na formação de futuros médicos propõem a necessidade de estudos de metodologias mistas 

(qualitativos e quantitativos) com características longitudinais para evidenciar o verdadeiro efeito das artes como 

estratégia educacional no currículo médico. 

Portanto, os estudos sugerem que os estudantes, no geral, referem satisfação com as estratégias 

baseadas em arte no currículo médico. Portanto, muitos são os benefícios da arte como estratégia educacional 

capaz de proporcionar desenvolvimento pessoal e profissional, além de representar uma fonte de percepção das 

experiências dos pacientes e do contexto social, cultural e histórico das práticas médicas. 

 

Sensibilidade e questões éticas  

 

A medicina contemporânea vivencia um momento de mudanças, além disso, promove o tecnicismo com 

avanços em diagnóstico e tratamento de doenças; ela reconhece a importância de modificar a relação médico-

paciente, abandonando o paternalismo que abrange a autonomia do doente e passando a valorizar, cada vez mais, 

a formação ética do profissional, preconizada pelo Código de Ética Médica (Balbi, 2017; Silva, 2013). 

À vista disso, ensinar a arte na medicina vai além da capacitação técnico-científica: é preciso preparar, 

cada vez mais, o futuro médico para lidar com os dilemas, os conflitos e a pluralidade de opiniões da área da 

saúde (Balbi, et al., 2017; Silva, 2013). A literatura constitui mais um recurso didático de metodologia ativa, uma 

vez que proporciona reflexões sobre si mesmo, sobre valores, relações humanas, questões político-sociais, além 

de desenvolver as habilidades clínicas do estudante, como as capacidades de observação, interpretação, 

imaginação clínica e até mesmo a fluência linguística (Balbi, et al., 2017; Nery Filho, 2013). 

A avaliação dos estudos sugere que o uso da arte pode colaborar para uma reflexão sobre os princípios 

éticos e bioéticos, como autonomia, justiça, beneficência e não maleficência, haja vista as inúmeras obras 

literárias que abordam, metaforicamente, temas que repercutem a relação médico-paciente na presença de 

doenças e fazem um convite ao autoconhecimento. Além disso, a arte demanda do aluno a habilidade de 

distinguir as diferentes formas de visão (olhar, enxergar e reparar) aplicadas no contexto social, seja como 
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cidadão, seja no âmbito médico. 

Assunção (2008 apud Balbi, et al., 2017) cita que há uma preocupação para formar um profissional de 

saúde mais humanizado e que este anseio é compartilhado por diferentes instituições na realidade educacional 

brasileira. É sabido que as escolas médicas têm um grande desafio: formar um profissional que promove, 

recupera e reabilita a saúde de forma integral, tendo senso de responsabilidade social e de cidadania. No entanto, 

elas ainda não têm conseguido cumprir, com louvor, o seu papel, principalmente no eixo ético-humanístico, o 

que destaca a importância de substituir a racionalidade técnica pela de cunho crítico e emancipatório.  

Estudo realizado no curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

destaca a perspectiva de ter uma educação ética e humana transdisciplinar, durante toda a sua formação. Nessa 

instituição, o desafio está sendo idealizado em duas direções: a busca da aproximação e envolvimento dos 

docentes e áreas do saber envolvidas na formação médica; e a necessidade de utilizar métodos pedagógicos 

ativos que façam o estudante ser protagonista do seu aprendizado, para que possa refletir e desenvolver um 

raciocínio moral crítico e complexo relacionado a questões reais da vida (Amorim & Araújo, 2013), o que aponta 

para a importância de uma matriz desenhada para atingir as competências humanas e sociais por meio de 

estratégias aplicadas no decorrer da formação. 

Por isso, espera-se que o médico utilize a tecnologia de maneira consciente e considere as 

subjetividades do paciente sem esquecer a sua dimensão espiritual/religiosa que exerce influência positiva na 

qualidade de vida do paciente e na sua sobrevida em situações de cuidados paliativos. 

 

Pensamento crítico, comunicação e diálogo  

 

O desenvolvimento de muitas habilidades médicas essenciais para o estudante, como a boa 

comunicação com o paciente, a transmissão de uma má notícia e o reconhecimento das emoções transferidas 

pelo doente, pode ser aprimorado pelo advento de obras literárias. O HEAL é um exemplo disso, uma ferramenta 

literária que significa Humanismo em evolução por meio das artes e da literatura. 

Reunindo escrita e arte de uma variedade de fontes, o HEAL é uma plataforma onde estudantes de 

medicina compartilham seu crescimento e desenvolvimento, professores e funcionários compartilham seus 

conhecimentos adquiridos com a experiência e membros da comunidade expressam como a saúde e a cura 

impactaram suas vidas (Rodriguez, et al., 2013). O HEAL se esforça para preencher a lacuna crescente entre os 

pacientes e seus provedores, enquanto espera produzir uma saída criativa significativa para aqueles que 

participam da publicação de suas edições digitais trimestrais e periódico impresso anual. 

Assim, cursos curriculares, obrigatórios ou eletivos, são oferecidos nas escolas médicas, alguns com 

experiência de anos e convenientemente institucionalizados, outros ainda em caráter pioneiro. Literatura e teatro, 

poesia, cinema, ópera e artes compõem o mosaico de recursos que os educadores, em atitude verdadeiramente 

humanista, tomam emprestados das humanidades na tentativa de auxiliar na construção da identidade do futuro 

médico (Biasco, et al., 2005). 

Experiências exitosas como as descritas no estudo de Villela & Costa (2020) com o uso da arte com 

alunos da medicina oportunizam o desenvolvimento de habilidades de comunicação e despertam valores 

humanísticos, essenciais para sua formação, contribuindo para uma formação diferenciada e sensibilizada com os 

aspectos sociais.  

Almeida & Portella (2021) retratam que o grande desafio da Universidade é mediar um ensino 
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significativo, reflexivo, que promova a emancipação intelectual dos estudantes de medicina por meio do 

pensamento crítico, considerando esta a base para o raciocínio clínico e a tomada de decisões conscientes. 

Dessa forma, é possível inferir que os recursos humanísticos na educação médica possuem amplo 

espectro da condição humana. O auxílio de obras literárias é um exemplo claro disso. Cada vez, com maior 

frequência, surgem iniciativas vinculadas às humanidades e às artes, na tentativa - urgente, e ao mesmo tempo, 

paciente e continuada - de conduzir o estudante de hoje, médico de amanhã, ao caminho da reflexão sobre a 

riqueza da dimensão humana. 

 

  

5. Conclusão 

 

O manuscrito buscou fazer uma revisão integrativa sobre o impacto da aproximação dos estudantes de 

medicina com a produção literária durante a sua formação. De forma geral, as pesquisas indicam que essa 

interface traz benefícios para o médico em formação, colaborando, ativa e positivamente, nos aspectos 

humanísticos.   

As evidências encontradas elucidam os seguintes   aspectos: pensamento crítico; envolvimento; diálogo 

e comunicação; postura ética e profissional; mudança de comportamento e sensibilidade, como desfecho diante 

da produção literária que colaboraram neste processo.  

O estudo forneceu dados bibliográficos que reforçam a ênfase na aproximação da produção literária no 

processo de formação do médico, auxiliando no desenvolvimento de profissionais comprometidos, humanizados, 

éticos e integrados à equipe de saúde. 

Sugere-se que futuros trabalhos de revisão e de pesquisa de campo sejam desenvolvidos para fortalecer 

o incentivo à produção e a aproximação literária entre estudantes de medicina. 
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APÊNDICE F – Busca no Answer the Public.  
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