
                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanização 

 
 na medicina 

muciomorais.com Av. Abílio Machado, 1.624 | Sala 913 | BH –  MG | CEP. 30830-000 

+55 31 3082-7271 – e-mail: contato@muciomorais.com 

A Medicina é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção 
tão exclusiva, num preparo tão rigoroso como a obra de um grande pintor 
ou escultor. Esta verdade nos leva a pensar nas ações em cadeia que os 
diversos agentes exercem sobre o paciente, que como o barro, pode ou 
não chegar em condições de ser moldado, interferindo diretamente no 
resultado final da obra. (Prof. Múcio Morals) 

 
PALESTRA / WORKSHOP. 
Médicos, Enfermeiros, Terapeutas, Agentes de Saúde, Gerentes e 
Administradores, Atendentes e profissionais ligados de alguma forma à 
área da saúde. definindo políticas  de humanização e  
programas específicos para pacientes atendidos no complexo hospitalar. 
 
O prof. Múcio Morais realiza PALESTRA/WORKSHOP usando técnicas 
de neurolinguistica, tratando de forma dinâmica, reflexiva e bem 
humorada das questões fundamentais na cadeia de atendimento médico, 
revendo comportamentos, valores e conceitos, abrindo perspectivas e 
quebrando MITOS! 
 

ORGANIZE A SEMANA DA HUMANIZAÇÃO 
NA SAÚDE EM SEU MUNICÍPIO,                  
TREINE, RECICLE E EDUQUE                              

SUA EQUIPE DA SAÚDE! 
 
                             

  

 

As orientações prestadas pelo Prof. Múcio 
Morais, irão à partir de agora contribuir com a 
melhoria do atendimento prestado aos 
pacientes no consultório. Essa palestra serviu 
para despertar nossa sensibilidade e o 
compromisso que devemos ter com nossos 

pacientes. (Depoimento) 

Dra. Ana Gláucia R. Uchoa – Pediatra 
Dra. Luzia Cristina de Holanda – Ginecologista 
Hospital UNIMED João Pessoa – PB 

 
 

APLICAÇÃO E INOVAÇÃO POTENCIALIZANDO 
O PROCESSO DE 
CURA! 

EDUCAÇÃO HUMANIZADA 

PARA MÉDICOS E SUA 

EQUIPE EM TODO O 

PROCESSO DE 

ATENDIMENTO!  

 

Planejamento 
de ações com foco 
em resultados 
terapêuticos, uma 
abordagem inovadora 

e eficaz. 

 

RESPEITANDO A DOR E 

INTEGRANDO O PACIENTE 

NO PROCESSO DE CURA!  

 

OS MELHORES RESULTADOS 

CONQUISTAM-SE COM AS 

MELHORES EQUIPES!  

 



 

 

 

 

 

 

 

    

humanização 

 
 na Saúde 

Não pretendemos que as coisas mudem se 

sempre fazemos da mesma maneira.   
(Albert Einstein) 

  
Palestra para médicos do 
sistema de saúde pública 
(Teatro Mestrinho – MG) 

 

Palestra Humanização na 
medicina realizada para 
médicos do Hospital 
Unimed – João Pessoa-PB.  

A logística da humanização envolve  
todo o processo terapêutico! 
 
Uma cadeia de ações que podem fazer toda a diferença 
para o bem ou para o mal. Chamo de logística de 
atendimento; A percepção, por parte dos colaboradores, 
desde o segurança, a recepcionista, passando por 
enfermeiros, pessoal de triagem, técnicos de radiologia, 
patologistas, faxineiros, copeiros e aí você me pergunta: 
Esse cara está falando sério? Realmente é lúcido colocar 
toda essa turma no mesmo contexto com os Especialistas? 
Continua no site: www.muciomorais.com/artigo91.htm 
 
BASES DA AUTO-RECUPERAÇÃO 

 
Conhecendo os processos de adoecimento dos indivíduos 
podemos entender as bases emocionais que necessitam de 
maior apoio para dar início a um processo de cura.  
 
ENTENDENDO NOSSA BIOLOGIA 
 
Somos seres capazes de modificar nossos processos 
químicos simplesmente pela mudança de nossos estados 
emocionais. É importante conhecer as reações e 
características que mostram a rota de um paciente. É 
preciso entender onde e como mudá-la. 
 
PROCESSOS DE PNL  
 
Como mudar um estado emocional? Como interferir numa 
história de vida? Como ajudar o paciente a iniciar um 
processo de renovação? Especialmente quando temos tão 
pouco tempo com um paciente, o que podemos fazer? 
 
ESSAS E OUTRAS QUESTÕES FAZEM PARTE DESSE 
MOMENTO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE!  

 
 

         Depoimentos de Profissionais 

 

 

Uma abordagem fascinante do tema 
humanização na medicina, tivemos dois 
momentos super interessantes, o 
alinhamento das equipes e o 
desenvolvimento da sensibilidade. 
Excelente.  

Dr. Luis Henrique – Clínica Médica (ISA)  

  

 

Ganhei uma nova visão no atendimento 
aos nossos pacientes, nossa equipe sai 
desse evento fortalecida e mais 
preparada para atuar no dia a dia de 
nosso posto. Também achei muito 
interessante as bases científicas. 

Maria das Graças Ramos – Gerente PSF – Varginha–MG  

  

 

A enfermagem nem sempre é 
contemplada em eventos, hoje nos 
sentimos super especiais e percebemos 
o valor de nosso ofício. Obrigado Prof. 
Múcio Morais. Teremos muito mais 
excelência em tudo o que fizermos. 

Flávia Batista – Coordenadora de Enfermagem - PMV 

  

 

Gostei muito da palestra, realmente 
precisamos de pessoas como o Prof. 
Múcio, que nos ajude a ver nossas 
limitações e nos aponte novos 
caminhos para a prática da medicina. 
Espero que tenhamos outras. 

Dra. Silvia Magda R. Pontes – UNIMED – Varginha–MG  

  

 

Eu gostei demais do evento, 
representou crescimento profissional e 
pessoal. Caminhamos muito tempo 
dentro de nós mesmos para depois 
acordarmos para os outros. Acho que o 
Prof. Múcio trouxe a mensagem certa.  

Dra. Augusta Carneiro – Pediatra – UNIMED-JP 

  

 

As dicas de humanização dadas pelo 
Prof. Múcio Morais na palestra irão 
contribuir muito no meu atendimento 
do dia a dia. Eu já praticava algumas 
técnicas de humanização e agora, com 
este evento vou aprimorá-las mais. 

Dra. Maria Emília Madruga – Médica – UNIMED–JP  
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