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Após nove edições do Exame do Cremesp – duas delas 
de participação obrigatória para a obtenção do registro 
profissional – a prova deste ano será realizada em 19 de 
outubro, um domingo.

No ano passado, 3.328 egressos de Medicina em todo 
o país realizaram a prova, representando um aumento 
significativo no número de participantes. Para este ano, a 
previsão é de que o exame contará com a participação de 
mais de 100 escolas de Medicina.

O desempenho na prova continua não atrelado à ob-
tenção do registro profissional junto ao Conselho, medida 
que dependeria de lei federal para ser adotada. Mas, na opi-
nião de Bráulio Luna Filho, conselheiro e coordenador do 
Exame do Cremesp, "após duas edições obrigatórias, temos 
de trabalhar para que o Exame se estenda para todo o país, 
adquirindo futuramente um caráter eliminatório”, afirmou.

O Projeto de Lei nº 217/2004, que visa instituir o 
exame nacional de proficiência em Medicina como requisito 
para o exercício pleno da profissão, foi aprovado na Comis-
são de Educação do Senado em 20 de novembro de 2013, e 
se encontra na Comissão de Assuntos Sociais.

Fonte: Cremesp

Exame do 
Cremesp

DATA: 18/10
HORÁRIO: 22h30
LOCAL: Salão Elegance – Espaço Cassiano Ricardo
BANDA: Orfeu
DECORAÇÃO: Ricardo Makoto
BUFFET: MW Gastronomia

Condições especiais para associado!

Você não pode perder o grande baile em comemoração aos 60 anos da 
APM São José dos Campos! Convites à venda a partir de 10/09, na Casa do Médico. 

BailE
60 anos da Apm

O senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) anunciou 
que após as eleições será criado um grupo de trabalho 
ou subcomissão da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
para visitar instalações e elaborar um diagnóstico sobre 
o Programa Mais Médicos. Um dos objetivos é sugerir 
medidas capazes de solucionar, de uma vez por todas, 
o problema da falta de médicos no país, que motivou o 
governo a criar o Mais Médicos.

O parlamentar também vai pedir informações 
sobre o programa para o Ministro da Saúde e para os 
secretários estaduais e municipais de saúde. Ele quer 
saber, por exemplo, que tipo de formação tiveram os 
médicos cubanos que atuam no país.

Mozarildo Cavalcanti recordou que, na época da vo-
tação, no Congresso Nacional, do projeto que criou o Mais 
Médicos, ele defendeu que o programa não passasse de uma 
medida emergencial que durasse apenas três anos e fosse 
acompanhado da aquisição de equipamentos e construção 
de prédios adequados para o atendimento à população. 

O senador explicou que além da escassez de médicos 
no interior e em periferias de grandes cidades, a saúde no 
país sofre também com o mau uso do dinheiro público 
destinado ao setor e com o sucateamento de equipamentos 
e prédios. "Temos que acabar com a corrupção na saúde. Te-
mos que acabar com uma espécie de subemprego na saúde, 
em que a pessoa ganha tão pouco que tem que trabalhar 

em dois, três empregos diferentes. E, consequentemente, 
o atendimento é precário, os equipamentos não existem, 
materiais hospitalares dos mais diversos, desde gaze a 
esparadrapo, não há. Os pacientes ou seus familiares têm 
que comprar fora na farmácia para trazer ao hospital para 
se submeterem ao tratamento", disse.

A falta de saneamento básico é outro fator gerador 
de problemas para a saúde das pessoas, afirmou o sena-
dor. Mozarildo observou que muitas doenças podem ser 
evitadas se a população consumir água potável e tiver 
sistema de coleta e tratamento de lixo e esgoto. 

Fonte: Agência Senado

Senado analisa Mais Médicos
?
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 Móveis
 Projetos de interiores
 Papéis de parede importados 3D e diversos
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 Persiana / cortina sob medida
 Lustres e iluminação
 Pisos e revestimentos
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Desde que o homem é homem e se 
socializou em famílias, grupos de famílias, 
sociedades e nações, que se discute quem ou 
"quems" seria o líder do grupo.

Observando a natureza, os primeiros gru-
pos humanos definiram que o líder seria o mais 
forte, que seria o que vencesse os outros na luta 
física. Mas logo os homens perceberam que a 
tal luta física, além de destruir os vencidos, 
deixava mais fracos os vencedores, pelas inevitáveis cicatrizes 
que deixavam. (E só estou falando de cicatrizes físicas).

A diferença entre a maioria dos animais e dos homens 
que lutam pelo poder é que, entre os animais, existe uma 
ética de ferir mas não matar. Já entre os homens a tendên-
cia é destruir o oponente - veja que não estamos falando 
de inimigos - até a morte. E, por precaução, destruir sua 
família, sua casa, seus descendentes. Salgar a terra para 
que nada nunca mais floresça.

Cedo os homens perceberam que isto destruía as 
raízes da sobrevivência humana como grupo na natureza. 
Destruir os guerreiros enfraquecia o grupo. Aí inventaram 
os deuses e o chefe era escolhido por eles. Nada mais in-
vencível que um líder escolhido por deus. Porque deus não 
se discute. Aí os homens resolveram eleger os seus deuses 
preferidos e destruir os deuses dos outros... A grande maio-
ria das guerras do século XXI são para destruir os deuses 
dos outros... Um absurdo, mas é verdade.

Problema posto, problema resolvido. Inven-
temos a democracia, governo do povo para o povo, 
onde elegeremos, do verbo eleger (escolher) o que 
queremos que nos dirija. Vejam, não estamos 
falando do mais capaz, do mais forte, do mais 
preparado, pois isto não seria democracia, apenas 
do que obtenha a maioria. E para obter a maioria 
voltamos a ser selvagens, a mentir, a destruir, a 
salgar a terra para que nada mais floresça...

A democracia, como disse Churchill, é a pior forma 
de governo possível. Mas dentre todas já experimentadas 
a única que é compatível com a liberdade responsável, 
com o livre arbítrio, com a auto determinação dos povos 
e dos grupos.

O que temos de ter em mente e levar isto a sério é que 
democracia e processo eleitoral são apenas um meio de se che-
gar a um fim. Não podemos transformar o meio em objetivo e 
principalmente não deixar que o processo de escolha seja um 
fratricídio irresponsável que destrua pessoas, idéias, grupos.

Ser democrata significa aceitar o resultado das urnas, 
da escolha, e terminado o processo partir para a integração 
dos outrora adversários para se obter o objetivo comum de 
dirigir uma nação.

Não aceitar isto é não ser democrata.

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da APM SJCampos

A Festa Democrática
"Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior 

forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos"
Winston Churchill

O Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José 
dos Campos já disponibiliza para a rede de hospitais conve-
niados, o concentrado de granulócitos (suspensão de células 
brancas em plasma obtida por meio de aférese de doador 
único), utilizado como modalidade terapêutica em pacientes 
com infecção grave e com baixa imunidade.

O concentrado de granulócitos é indicado principal-
mente para pacientes com granulocitopenia grave (menos 
de 500 neutrófilos), associada a quadro infeccioso não 
responsivo ao tratamento com antiobioticoterapia de 
amplo espectro por 48 horas, e em pacientes com pro-
babilidade de recuperação da função hematopoiética em 
curto espaço de tempo; pacientes com disfunção granu-
locítica associada a quadro infeccioso não responsivo ao 
tratamento com atiobioticoterapia adequada e de amplo 
espectro por 48 horas e ainda em septicemia neonatal em 
prematuros. A decisão de transfusão deve ser feita pelo 
médico que assiste o paciente.

A dose adequada é de pelo menos 1x1010 granulócitos 
por dia, pré-medicação com anti-histamínico e antitérmico 
e velocidade de infusão de 100ml/hora. É necessário utilizar 
equipo de transfusão e irradiar o produto antes da infusão. 
Uma vez coletado, o concentrado de granulócitos necessita 
ser armazenado entre 20º e 24º C por no máximo 24 horas 
após o término da coleta.

Os efeitos colaterais da infusão de granulócitos são 

reações febris não hemolíticas e as complicações pulmona-
res (TRALI). Os principais sinais e sintomas são tremores, 
calafrios e reações alérgicas. Essas reações podem ser mini-
mizadas com a diminuição da velocidade de infusão e com a 
administração de difenidramina (Benadryl®) ou meperidina 
ou corticosteroides antes da infusão do concentrado de 
granulócitos.

Pacientes que recebem transfusão em conjunto com 
anfotericina apresentam maior risco de reações pulmonares 
graves. Portanto, deve-se estabelecer um intervalo de 6 
horas entre a administração destes. Também há maior risco 
de transmissão de citomegalovírus e aloimunização HLA e 
risco de doença enxerto versus hospedeiro.

O procedimento de coleta de granulócitos é realizado 
pelo Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos 
Campos e o produto é encaminhado ao hospital de destino 
para ser transfundido.

O acompanhamento da transfusão de granulócitos de-
verá ser feito por um médico hemoterapeuta. Se a transfusão 
for realizada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não há 
necessidade de acompanhamento do médico hemoterapeuta 
e, neste caso, as orientações gerais sobre a infusão deverão 
ser informadas ao médico intensivista.

Dr. Marcelo Romanelli Cunha Claro é médico do Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos 

SHH disponibiliza 
concentrado de granulócitos 
para hospitais conveniados

Este periódico, que se encontra no 22º ano e 182ª edição, 
é tradição desta Casa e um importante veículo de comunicação 
da classe médica. Sua produção é viabilizada exclusivamente 
pelos parceiros anunciantes, aos quais registramos aqui o nosso 
agradecimento e reconhecimento pelo imprescindível apoio de 
anos. Graças a eles, a APM São José dos Campos não desembolsa 
recursos das mensalidades dos associados para ter seu jornal. 

Com o patrocínio dos parceiros, é possível custear os hono-
rários da jornalista responsável, Ana Paula Soares, do profissional 
de criação e diagramação, e os serviços de impressão (gráfica). 
É claro que esses anúncios são muito mais apoio à APM do que 
propagandas comerciais. 

São estes os anunciantes que, atualmente, permitem a edição 
contínua e independente deste periódico: Centro de Hematologia 
do Vale, Dimen Medicina Nuclear, Hospital Reger, Instituto de 
Oncologia do Vale, Mobili Rotta, Plani Diagnósticos Médicos 
por Imagem, Quaglia Laboratório, Serviço de Hematologia e 
Hemoterapia de São José dos Campos, Tomovale, Unep Imagens 
Diagnósticas, Unimed São José dos Campos e Urocenter.

É importante salientar que todos os textos publicados no 
Jornal do Médico são de exclusiva responsabilidade da diretoria da 
Associação e absolutamente independente de qualquer influência 
dos parceiros anunciantes.

DiSTRibuição
A distribuição do Jornal do Médico é feita por serviço de 

entrega especial nas clínicas, consultórios e laboratórios, pago pela 
APM. É nesse caso que, quando existem, são incluídos encartes 
de anunciantes esporádicos. Destes cobramos o valor completo 
da distribuição, além de taxas de administração. Assim, quando 
há encartes, a distribuição do jornal é paga pelos mesmos. É por 
isso que anexamos encartes à edição.

Seja você também um apoiador-anunciante do Jornal do 
Médico. Entre em contato conosco: apm@apmsjc.com.br ou te. 
(12) 3922-1079.

Diretoria da APM São José dos Campos

São José dos Campos perdeu, no dia 2 de agosto, o colega Marino Salutti, 
falecido aos 73 anos em decorrência de uma parada cardíaca. Ginecologista e obs-
tetra, Dr. Marino realizou mais de 35 mil partos, ao longo de 40 anos de carreira.

Natural de Jaú, no interior de São Paulo, chegou a São José dos Campos 
em 1973 e trabalhou na Prefeitura Municipal (Fame) e em seu consultório. 
Na Santa Casa, foi chefe da maternidade e diretor clínico. Salutti foi o ide-
alizador do Programa GAMA – Grupo de Assistência Multiprofissional ao 
Adolescente, criado com o objetivo de prevenir a gravidez na adolescência, 
que resultou no início do Projeto Casulo. Foi inventor do Kit Cesárea, que 
facilita essa modalidade de parto.

Em novembro de 2013, recebeu o título de Cidadão Joseense, por inicia-
tiva da vereadora e médica Angela Guadagnin. O título foi entregue durante 
solenidade que contou com a presença do vice-prefeito, Itamar Coppio; do 
provedor da Santa Casa, Ivan Molina; o diretor presidente da Unimed de São 
José dos Campos, Júlio César Teixeira Amado; do ex-vereador Celso Escada e 
da médica Djanete Barbosa de Mello, entre outros convidados.

Adeus aoDr. Marino

Marino Salutti, Cidadão Joseense em 2013

Quem viabiliza o Jornal do Médico?

A relação entre o médico e o paciente é o tema central da obra “(Des)Encontro do Médico com o Paciente: O que 
pensam os médicos?”, organizada pelo psiquiatra Maurício de Assis Tostes, médico do Instituto de Psiquiatria da UFRJ 
(IPUB) desde 1986, com lotação no Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), da UFRJ.

Voltada para estudantes de medicina, médicos e demais profissionais da área de saúde, a obra tem como base entre-
vistas com médicos de diversas especialidades, apresentadas ao leitor na íntegra e, a partir delas, fazem-se considerações 
sobre o tema. A estratégia adotada pode favorecer a aproximação dos leitores com o assunto – inclusive o público leigo – já 
que as entrevistas se baseiam na vivência dos médicos selecionados.

Obra aborda relação médico-paciente



 Diagnóstico e tratamento das doenças hematológicas e onco-hematológicas 
(linfomas, mieloma múltiplo, leucemias agudas e crônicas)

 Centro de referência no Cone Leste Paulista (unidades de atendimento em 
Jacareí, São José dos Campos e Taubaté)

 Única equipe credenciada pelo Ministério da Saúde para transplantes de 
medula óssea no Vale do Paraíba

Dr. Evandro Secchi Rosa
CRM 87757

Dr. Fernando Callera
CRM 74971

Tel: (12) 3207-9846 • 98193-0810
R. Euclides Miragaia, 700 - Sala 75 - Centro - São José dos Campos - SP

www.centrodehematologiadovale.com.br 

R. Prudente Meirelles de Moraes, 646 Vl. Adyanna
São José dos Campos, SP – Tel. (12) 3942-2009

www.hospitalreger.com.br

Reabilitação e pós-alta hospitalar para idosos
com défi cits físicos e cognitivos.

Internação e hospital-dia.

ALUGO horário em consultório médico no Jardim Aquarius. Tel. (12) 3942-4213. Cecília 
Machado.

ALUGA-SE sala na Rua Prudente Meirelles de Moraes, 291, S 01, 27 m², térreo, toalete, míni 
escritório, recepção e copa independentes, garagem pelos fundos. Em frente ao portão do 
Parque Vicentina Aranha. Preço: R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais. Fones: Dilcéa 12 
99713-1124 / Alfredo 12 98252-9796.

ALUGA-SE apto - bem localizado, na Vila Adyana, prédio em frente à OAB. R. Eng. João 
Fonseca dos Santos, 123, apto 83. 130 m2, 3 d. sendo uma suíte, bastante armários, sala 
grande, 3 banheiros, mais dep. comp. de empregada. Uma garagem coberta. R$ 1.400,00. 
Informações ( 12 ) 996201919.

VENDO – uma maca de fisioterapia RPG. Informações: (12) 3207-7546 (manhã) – Rita Venâncio

CONVITES JÁ À VENDA
NA CASA DO MÉDICO

60 anos da APM
18 de outubro

IMPERDÍVEL!

• Beatriz Dias Rosa – acadêmica
• João dos Santos Louza Neto – residente em neurocirurgia
• Stephanie Grassone – acadêmica

NOVOS SÓCIOS

A APM São José dos Campos saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!

De médico para médico
CLASSIFICADOS

A APM São José dos Campos mantém um 
Blog que traz em primeira mão as principais notícias da medi-
cina, movimento médico e da própria APM. Desenvolvido na 
plataforma Wordpress, pode ser lido tanto na Web como na maioria dos 
celulares e Smartphones. Para acessar, basta escrever no seu navegador: 
http://www.apmsjc.wordpress.com/ ou http://wp.me/3nOSj

Acesse o nosso
Afonso Dimas Chiaradia (02), Rodolfo Zuppardo (04), João Manuel Noronha 

(05), Marcia Meirelles dos Santos (06), Tuyochi Hirakui (08), Maria José Vieira 
da S. Cunha (09), Marina Quaglia Pariz (11), José Ronaldo Bigatão (12), Gustavo 
Bandeira (14), Félix Cristiano Ferreira de Castro (15), Carmen Cristina Pontes (16), 
José Spartaco Vial (16), Terezinha Alves Sampaio (17), Bruna Malburg Freire Meira 
(19), Gilberto Antonio Dumalakas (20), Nilton Lyrio Junior (22), Carlos Alberto de 
Queiroz Carvalho (24), Maria Aparecida F. Lobo (30).

Feliz Aniversário!
Parabéns aos colegas aniversariantes de setembro!

Grande BailE do Médico



Ligue hoje: 3922-1079. Siga-nos no Twitter @Apm_Sjc

A APM É LIVRE PARA DEFENDER O MÉDICO E A MEDICINA.
Para ser livre, precisa ser forte. Seja sócio da APM. 

 Departamento Jurídico
 Defesa Profissional
 Departamento DES: licenciamento veículos, cópia adicional da CRLV, carteira internacional de habilitação (011-3188-4270), 
através da APM SP
 Planos Sul América, Bradesco Saúde e Omint
 AGL Serviços contábeis (011-3188-4268), através da APM SP
 Preços diferenciados para associados em eventos científicos e sociais
 Preços diferenciados na compra de atestados (ASO, A, B) e CBHPM
 Sala de internet equipada (à disposição para associados)
 Fotocópias (cota mensal gratuita para associados)
 Locação do Auditório para palestras, reuniões e eventos científicos, com multimídia completo (data show, computador) a preço 
diferenciado para associados
 Estacionamento 24 horas (adquirindo o controle, somente associados)
 Divulgação no site da APM SJCampos (divulgação da clínica no guia médico, serviços como, divulgação de aluguel de salas, 
gratuito para associados APM)
 Convênio com a gráfica GC Saúde Impressos Gráficos, especializada no atendimento a empresas de saúde (Desconto de 5% para 
associados)
 Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalidades, somente associados)
 Convênio com Instituto Wanderley Luxemburgo (Desconto de 30% nos cursos, medicina esportiva, fisioterapia, psicologia, entre 
outros, somente associados)
 Convênio com CIEE Centro de Integração Empresa Escola (Desconto de 36% para associados)
 Convênio com a Associação Comercial e Industrial, para usufruir de diversos produtos e serviços com desconto. Informações: 
rosangela.camargo@acisjc.com.br
 Jornal do Médico (mensal);
 Sócio da APM tem desconto em teatro, www.apm.org.br;
 Clube de Campo APM SP (Serra da Cantareira) http://www.apm.org.br/aberto/clube.aspx;
 Nós cuidamos do seu animalzinho como você cuida dos seus pacientes: Com Carinho, desconto especial para sócios da APM 
www.caocarinho.com.br ou 12-3922-8785

SERVIÇOS
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos 

de previdência privada.
- Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, 

DETRAN, Cartório, Prefeitura, Aquisição da 
Tabela CBHPM, Vigilância Sanitária e DEMED*.

- Vantagens: classificados gratuitos no 
Portal e na Revista da APM.

- Compras: descontos especiais em pro-
dutos de empresas de eletrodomésticos, 
entre outras.

- Anúncios na Revista e no Portal.
CULTURA E LAZER
- Clube de Campo: 66 alqueires de muita 

natureza e total infraestrutura.
- Pinacoteca: renomados artistas como 

Volpi, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, 
entre outros.

ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079   •   apm@apmsjc.com.br

- Eventos culturais: exposição de ar te, 
apresentações musicais, lançamentos 
de livros.

- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, 
entre outros.

COMUNICAÇÃO
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo Me-

dical Journal: revistas científicas indexadas 
na LILACS, Medline e Scielo.

- Revista da APM: publicação mensal com 
assuntos de interesse para o médico, tais 
como política médica, cultura, lazer, etc.

- Portal da APM: informações diárias sobre 
saúde e medicina.

EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
Realizamos eventos em diversas áreas de 
atuação científica, visando à atualização 
profissional. Atualize seus conhecimentos 

participando das reuniões científicas, sim-
pósios, congressos, jornadas, palestras e 
cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desen-
volve um conjunto de atividades para o exer-
cício da medicina dentro de padrões éticos, 
técnicos e científicos. Além disso, oferece 
assistência jurídica para associados, quando 
acusados de má prática da medicina.
CLUBE DE BENEFÍCIOS
O Clube de Benefícios da APM são oportu-
nidades imperdíveis de Empresas de porte 
onde os valores dos produtos e serviços 
são mais baixos que os de mercado, porque 
o Clube se relaciona diretamente com os 
fabricantes.

POR QUE SER SÓCIO DA

APM SJC

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS


