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A graduação em medicina é composta por uma junção de diversas áreas do conhecimento,
cujo objetivo é formar profissionais que atuem de acordo com o modelo biopsicossocial de
saúde. Nos últimos anos, a grade curricular tem sido alterada para acompanhar os
movimentos de vanguarda na área médica, permitindo ao aluno um contato íntimo com
técnicas inovadoras e complexas. Porém, questões primordiais como a morte e a vontade
do paciente são estudas de forma superficial e, frequentemente em momentos inadequados
do curso. De tal sorte que os graduandos do internato não tem preparação para o trato com
a morte, levando essa falha para sua prática profissional. Este estudo tem como objetivos:
analisar o conhecimento dos estudantes de medicina da FAMERP em relação a questões
básicas da tanatologia; observar como os estudantes de medicina da FAMERP se
comportam em relação à morte factual ou iminente. Método: Projeto aprovado pelo Comitê
de Ética da FAMERP (nº 3693/2011). Serão convidados a participar do estudo 60 alunos
do curso de medicina da FAMERP (10 alunos de cada sala, do 1º ao 6º ano escolhidos por
sorteio simples). Os alunos sorteados receberão esclarecimentos sobre o estudo, assinarão a
termo de consentimento e responderão a uma entrevista semi-estruturada com questões
sobre o impacto da morte. As respostas serão analisadas com o método de análise de
conteúdo. Resultados esperados: Este trabalho vem a somar à discussão de temas como
tanatologia, cuidados paliativos, ortotanásia e distanásia, considerados fundamentais na
prática da medicina. É de extrema importância na graduação médica, uma vez que a morte
está sendo frequentemente tratada de forma burocrática, fria e impessoal, isolando os
moribundos do contato com a família, com o lar e com seus desejos finais. Espera-se
identificar importantes lacunas no conhecimento dos alunos na área, se este evolui com o
decorrer da graduação e tem aplicabilidade profissional. Os dados obtidos permitirão
fornecer sugestões para aprimorar a grade curricular do curso de medicina.
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