
 

 
 

I CURSO DE CUIDADOS PALIATIVOS É REALIZADO PELA 
PINUS LONGÆVA 

 
Curso tem apoio da Disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade 

de Medicina da USP e poderá ser realizado presencialmente ou à 
distância  

 
 

A Pinus Longæva empresa de assessoria e consultoria em saúde e educação está 
com as inscrições abertas para o I Curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional em 
Cuidados Paliativos.  
 
As estatísticas indicam que morrem anualmente mais de 1.000.000 de brasileiros, 
sendo que 700.000 morrem em hospitais e 200.000 em suas residências. O maior 
contingente desses brasileiros morre sem uma assistência adequada tanto no 
atendimento físico, como no psicológico e social, além de não existir, de forma 
geral, qualquer assistência aos seus familiares. Isso se deve em grande parte, ao 
fato de que os profissionais de área da saúde não são capacitados e educados para 
lidar com as necessidades dos pacientes e familiares que enfrentam doenças 
avançadas e incuráveis e que evoluirão para a morte. 
 
O curso, que tem o apoio da Disciplina de Emergências Clínicas do HC – FMUSP, 
vem preencher esta lacuna e é voltado exclusivamente para estudantes e 
profissionais da saúde. O objetivo é capacitar profissionais da área da saúde para 
trabalhar na atenção e cuidados aos pacientes portadores de enfermidades 
progressivas, incapacitantes, incuráveis e que evoluirão para a morte; desenvolver 
habilidades e atitudes que permitam uma abordagem adequada do paciente e sua 
família, levando em consideração os aspectos físicos, psicológicos, sociais e 
espirituais e fomentar a capacidade de trabalhar de forma transdisciplinar. 
 
Divido em dezesseis módulos que englobam os aspectos do processo da morte e do 
morrer, luto, políticas, diretrizes, possibilidades, humanização e alívio de sintomas, o 
curso conta com a participação de mais de 60 professores doutores oriundos das 
maiores e melhores universidades brasileiras, e referências nas áreas de Medicina, 
Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Nutrição, 
Arteterapia, Musicoterapia, Assistência Espiritual, entre outros. 
 
Serão mais de 70 temáticas de aulas, num total de 220 horas, sendo 150 horas de 
aulas teóricas e 70 horas de atividades como leitura de artigos e textos, exercícios, 
simulações de atendimento, vídeos, entre outros.  
 

 



 

 

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do site 
http://www.saudeeducacao.com.br/. No site também é possível conhecer a 
metodologia, conteúdo completo e demais informações. 
 
 
 
Ficha Técnica: 
I Curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional em Cuidados Paliativos - 
apoio da Disciplina de Emergências Clínicas da FMUSP 
Inscrições de 29/01/2010 até 14/04/2010 pelo fone (11)2737-0041/2478-4320 
ou pelo site http://www.saudeeducacao.com.br 
Início: 15 de abril de 2010  
Local: Anfiteatro do Instituto Oscar Freire-Faculdade de Medicina da USP e Centro 
de Estudos Berilo Langer-Hospital das Clínicas da FMUSP 
Realização: Pinus Longæva Assessoria e Consultoria em Saúde e Educação 
 
 
Apenas para estudantes e profissionais da área da saúde! 
 

 
Informações para imprensa: 

DCC Comunicação 
Fones: 11. 37913000/55334967 

Denise L M Sassarrão - 81177302 
Claudia Diomede - 91610024 

http://www.saudeeducacao.com.br/

