Mundipharma promove simpósio sobre dor no
Congresso de Cuidados Paliativos do Mercosul
Durante o Congresso de Cuidados Paliativos do Mercosul, que ocorre nos dias 5 e 6 de junho, no
Centro de Eventos Fenadoce, em Pelotas (RS), a empresa farmacêutica Mundipharma, líder no
tratamento da dor, estará presente promovendo um importante simpósio sobre a dor.

O simpósio “Controle da Dor Física em Cuidados Paliativos”, liderado pelo médico convidado Dr. João
Marcos Rizzo, médico anestesiologista, com atuação na área de dor pela Associação Médica Brasileira
e pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, destacará principalmente a importância dos opióides
no processo de tratamento para o controle da dor.

O encontro tem como objetivo discutir as práticas de atenção e educação em cuidados paliativos*
com foco na interdisciplinaridade. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde caracterizou os Cuidados
Paliativos como um tratamento que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de
doenças que ameaçam a continuidade da vida.

“Como empresa especializada em dor, acreditamos que a participação neste evento da Academia
Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) é de extrema importância não só para nos aproximarmos cada
vez mais dos profissionais desta área, como também para reforçar cada vez mais a importância da
implementação dos Cuidados Paliativos na vida dos pacientes” afirma Igor Zanetti, diretor de Acesso
e Assuntos Corporativos da Mundipharma no Brasil.

Além disso, a empresa ainda aproveitará a participação no evento para ressaltar sua campanha “Com
informação vou mais longe que a Dor”, lançada recentemente com objetivo de alertar a população
sobre os principais problemas para quem sofre com dor crônica e também reforçar as diferentes
alternativas para um tratamento eficaz. A campanha contempla diversas ações que foram divididas
em etapas, e a participação em eventos médicos faz parte deste contexto. “Esta campanha, que ficará
ativa pelo menos até o final do ano, foi o primeiro passo para ressaltar a relevância do tratamento da
dor e conscientizar a população sobre esse problema que acomete a vida de diversas pessoas”,
completa Igor Zanetti.

Agenda:
Simpósio: “Controle da Dor Física em Cuidados Paliativos”
Palestrante: Dr. João Marcos Rizzo
Dia: 05 de junho
Hora: 14h00

SOBRE A MUNDIPHARMA
A Mundipharma é uma farmacêutica reconhecida pela qualidade e inovação de seus produtos e o
compromisso com os seus pacientes. Tem como missão oferecer soluções de tratamento de ponta
que atendam às necessidades mais prementes de profissionais de saúde, pacientes e consumidores
nas áreas em que atua. A Mundipharma é dedicada a trazer novos tratamentos e oferecer opções
preventivas em áreas como a dor, oncologia, doenças respiratórias, artrite reumatoide e antisséptico
de cuidados pessoais.
www.mundipharma.com.br
http://www.voumaislongequeador.com.br/
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