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RELATÓRIO DE VIAGEM 

 

 “Comunicando compaixão, atendendo com paixão” 

 

 

 De 11 a 14 de outubro de 2017, a SemFYC – Sociedad Española de Medicina de Familia 

y Comunitaria, em parceria com a Faculdad de Medicina y Enfermeria de la Universidad de 

Córdoba, acolheram pesquisadores e profissionais, para um encontro multidisciplinar, no qual 

foi discutido o papel decisivo da comunicação na promoção da integridade nas relações 

humanas em situações que envolvam o processo saúde-doença e sua relação com aspectos 

sócio-ambientais.   

 

I – Por que Córdoba? 

 

 A cidade de Córdoba, Patrimônio da Humanidade, escolhida para sediar o evento, é 

um testemunho vivo da possível convivência entre culturas, já que abriga em um mesmo 

espaço as tradições muçulmanas, judaicas e cristãs, que ali, sabiamente, enterraram suas 

diferenças, para a promoção do desenvolvimento das artes e ciências. Portanto, é cidade-

símbolo dos caminhos que se abrem hoje, para o alcance do “conhecimento humano integral”, 

no qual tecnologias, ciências e humanidades não se sobrepõem, nem se contradizem, mas se 

complementam de forma harmoniosa e integral. 

 Ademais, a Espanha, país com alto índice de idosos, faixa etária cada vez mais 

predominante no mundo, oferece a esses cidadãos, excelente qualidade de vida e 

atendimento à saúde, sendo que as experiências consolidadas e as novas tecnologias 

emergentes desse cenário poderão se constituir em exemplo para outros países. 

 

II – A comunicação como ferramenta na Medicina: novos horizontes  

 

 Com o advento da especialização em Medicina Familiar e Comunitária, ocorrida por 

volta de 1970/80, surge a Sociedade espanhola de medicina SemFYC, cujo objetivo é a 

formação de profissionais capacitados para o cuidado do indivíduo como um todo (sob os 



aspectos da medicina geral), mas único, quando percebido em sua relação familiar, social e 

ambiental. 

 Em 2017, em seu 28º Congresso científico, a SemFYC e a Universidade de Córdoba, 

com o mote “Comunicando compaixão, atendendo com paixão”, convocou especialistas em 

comunicação e saúde, para a apresentação de trabalhos e debate de temas, tais como a “ética 

da comunicação em saúde”, “a investigação qualitativa da relação médico-paciente”, “a escuta 

e a narrativa clínica como ponte entre pessoas”, “mudança de condutas”, mostrando estar 

atenta aos novos requisitos educacionais e do trabalho.  

 Na oportunidade, apresentamos o trabalho “La tragicomédia(c)a”,1 inspirado pelas 

leituras e pesquisas realizadas no Curso “Literatura, Narrativa e Medicina”,  na USP/2017, no 

qual pesquisadores da área de Letras e da Saúde realizam estudos de narrativas na interface 

da literatura com a área médica.   

 

III – O  XXVIII Congresso: experiências e resultados 

 

 A alta qualidade científica dos trabalhos apresentados e a excelente organização do 

evento muito contribuíram para que o compartilhamento de experiências e valores se 

tornasse realidade.  

 Pelo seu caráter multidisciplinar, pelo destaque dado à união ciências/humanidades e 

ao significado do respeito às questões de saúde coletiva e à ecologia, valores que devem 

nortear a comunicação nas esferas do conhecer e fazer humanos, foram decisivos para o 

alcance dos objetivos propostos.  

 Dessa forma, alternativas para aproximação da consciência racional e sensível foram 

bastante valorizadas. Na verdade, esse é um dos caminhos que hoje se abre para a interação 

das tecnologias avançadas, especializações e humanização, não só na medicina, mas nas 

diversas áreas da formação acadêmica e do trabalho. 

 Enfim, a participação no evento foi oportunidade para o contato com pesquisadores 

estrangeiros, para a divulgação do que se produz no Brasil e compartilhamento de resultados, 

essenciais para o enfrentamento dos presentes desafios.  

  

 

  

 

                                                           
1 Libro de relatos. https://semfyc.eventszone.net/cys2017/normativa-de-envio-de-relatos-fotos-y-
videos/, p. 72. 
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