II Jornada da Liga de Assistência Médico-Social
Morte: Valores e Dimensões

Apresentação

A

realização da II Jornada da Liga de

Desde a definição do tema até a escolha do car-

Assistência Médico-Social (LAMS) é

taz de divulgação da Jornada, tivemos a cautela de abor-

uma grande satisfação para nós, pois

dar a morte não como algo tétrido e horrível, mas a

concretiza todos os esforços envolvidos na sua elabo-

encarando como um processo de transformação, um

ração.

marco que encerra a vida de todos os seres vivos e que,
A escolha do tema – “Morte: Valores e Dimen-

portanto, deve ser estudado de uma maneira clara e

sões” – surgiu da percepção pelos membros da LAMS

ampla, desarticulada do filtro sob o qual é vista no dia-

de que a morte, fenômeno inerente a qualquer ser vivo

a-dia das práticas em saúde.

como parte do seu ciclo natural e tão comum ao coti-

Temos a noção clara de que os participantes deste

diano dos profissionais da área de saúde, é muito pou-

evento não encontrarão todas as respostas aos seus

co abordada no ensino superior das especialidades en-

questionamentos em relação ao processo de morte e

volvidas. Às vezes, é até mesmo equivocadamente

morrer – e nem se trata de nosso objetivo, dada a

omitida, como se esta fosse algo tão horrível quanto o

imensidão do tema e de suas abordagens. Esperamos,

próprio fracasso ou uma frustração na prática médica.

ao menos, que quando encerrado o evento possam le-

Em vista desta situação, surgiu a proposta de

var consigo novos pontos de vista, capazes de lançar

realizarmos um evento contemplando este tema de uma

uma luz sobre as dúvidas que os motivaram a compa-

maneira multidisciplinar e inovadora, tendo como ob-

recer ao simpósio, estimulando-os, assim, na busca por

jetivo gerar discussões que possam ajudar as pessoas a

respostas de forma corajosa e franca.

lidarem melhor com o assunto, com enfoque nas três
áreas de atuação da LAMS: crianças (Frente de Puericultura), jovens (Frente de Saúde Reprodutiva) e idosos
(Frente de Geriatria).
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Ribeirão Preto da USP
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