O médico diante da morte e as perspectivas
ético-jurídicas da morte serão temas do
workshop ministrado pelo Prof.Dr. Franklin
Santana Santos em Rondônia
Como parte do programa de Educação Continuada gratuito realizado pelo CREMERO
- Conselho Regional de Medicina de Rondônia, será realizado nos dias 30 de abril e
01 e 02 de maio, em Porto Velho – Rondônia, um workshop com o tema “O médico
diante da morte e as perspectivas ético-jurídicas da morte”, com o objetivo de
preparar médicos para lidar com pacientes e familiares diante de um quadro
terminal ou irreversível.
Questões como a eutanásia, distanásia e ortotanásia serão apresentadas através de
palestras e filmes que serão seguidos de debates.
Falar sobre este tema ainda é difícil na sociedade moderna, mesmo no meio
médico, por isso a educação para lidar com pacientes portadores de doenças que
evoluirão para a morte é tão importante. É dispor de uma poderosa ferramenta
para transitar por esta situação com naturalidade e segurança, tornando-se um
agente com habilidades técnicas, bem como atitudes de humanização, tanto para o
paciente como para seus familiares.
As aulas também têm como objetivo levantar questões, provocando uma reflexão e
um debate maduro, a fim de desencadear novas propostas e abordagens de
pesquisa, ensino e prática da medicina.

PROGRAMAÇÃO WORKSHOP
31/04 - Sexta-feira
14h00 às 14h30 - Apresentação e explicação do plano das atividades a serem
desenvolvidas nos três dias
14h30 às 17h30 - exibição do filme “Uma Lição de Vida” e debate
17h30 às 19h30 - Intervalo
19h30
20h30
20h50
21h20

às
às
às
às

20h30
20h50
21h20
22h00

-

Palestra Teórica - O Médico diante da Morte
Coffee break
Apresentação de Caso Clínico
Discussão e perguntas

01/05 - Sábado
8h30 às 10h00 - Instrumentos para trabalhar a morte e o morrer - Anamnese,
história espiritual, livros infantis, músicas, vivências e role-playing, más notícias
10h00 às 10h20 – Coffee break.
10h20 às 10h50 - Vídeos, músicas, role-playing
10h50 às 11h10 - Caso Clínico
11h10 às 12h00 - Discussão e Perguntas
12h00 às 14h00 - Intervalo Para Almoço
14h00 às 17h00 – Exibição do filme “Mar Adentro” e debate
17h00 às 18h00 - Palestra Teórica - Perspectivas Ético-Jurídicas da Morte Eutanásia, Distanásia e Ortotanásia
18h00 às 18h30 - Espaço para perguntas
02/05 – Domingo
08h30
09h30
10h00
10h30
11h30
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09h30 - Método Diego Grácias para Resolução de Problemas Bioéticos
10h00 - Apresentação de Caso Clínico
10h30 – Coffee break
11h30 - Discussão e perguntas
12h00s - Considerações finais

O programa de Educação Continuada
O programa de Educação Continuada promovido pelo CREMERO é oferecido de
forma gratuita aos médicos regularmente registrados no órgão e em dia com suas
contribuições anuais.
Divido em nove módulos - Ginecologia, Clínica Médica, Gastroenterologia;
Endocrinologia; Nefrologia; Pneumologia; Cardiologia; Terapia Intensiva; Direito
Médico - as inscrições para o programa aconteceram no início do ano, nos meses de
fevereiro e março e não são aceitas novas matrículas no decorrer do curso que tem
duração até o mês de dezembro/2010 com aulas as sextas, sábados e domingos
em cronograma a ser divulgado periodicamente.

Professor Doutor Franklin Santana Santos
Com ampla experiência na área de medicina com ênfase em geriatria, atuando
principalmente nos temas: geriatria, delirium, psicogeriatria, medicina, tanatologia,
educação para a morte, educação médica, morte e morrer, cuidados paliativos,
educação popular em saúde, Franklin Santana Santos é médico geriatra graduado
pela Universidade Federal da Bahia com residência em geriatra pelo Hospital das
Clínicas da FMUSP e especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia - SBGG.

Fez doutorado em medicina na área de Emergências Clínicas na Universidade de
São Paulo e pós-doutorado em psicogeriatria no Instituto Karolinska na Suécia.
Realizou ainda formação complementar em Saúde e Espiritualidade pela Duke
University/USA.
Atua, hoje, como professor colaborador e orientador da pós-graduação: iniciação
científica, mestrado e doutorado da disciplina de Emergências Clínicas da FMUSP, é
coordenador do curso de Tanatologia - Educação para a Morte da Disciplina de
Emergências Clínicas da FMUSP, professor responsável pela disciplina de
Tanatologia - Educação para a Morte na pós-graduação em Ciências Médicas da
FMUSP e, como médico pesquisador colaborador do Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP.
Assessor ad hoc para agências de fomento do governo, avaliador de cursos de
graduação de medicina pelo INEP/MEC e consultor ad hoc de algumas revistas
nacionais e uma revista internacional na área de psicogeriatria (International
Psychogeriatrics), organizou ainda os livros: A Arte de Morrer - Visões Plurais
(Editora Comenius), Delirium - Uma Síndrome Mental Orgânica (Editora Atheneu) e
Cuidados Paliativos-Discutindo a Vida, a Morte e o Morrer (editora Atheneu) e é
sócio fundador da Pinus Longæva, empresa de consultoria em saúde e educação
que ministra cursos sobre cuidados paliativos e tanatologia para todo o Brasil.

Ficha Técnica
Programa de Educação Continuada do CREMERO - Workshop “O médico
diante da morte e as perspectivas ético-jurídicas da morte”
Duração do workshop: 3 dias
Data das Aulas: 30/04, 01/05 e 02/05/2010
Público Alvo: Médicos
Local: Auditório do CREMERO
Av. dos Imigrantes, 3414 – Liberdade
Porto Velho/RO

Informações para imprensa:
DCC Comunicação
Fones: 11. 37913000/55334967
Denise L M Sassarrão – 11 81177302
Claudia Diomede –11 91610024

