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 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 atendi-
mento 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, Car-

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

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

- Compras: descontos especiais em produtos de empre-
sas 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 Caval-

canti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Eventos culturais: exposição de arte, apresentações 

musicais, lançamentos de livros.
- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, entre outros.
COMUNICAÇÃO
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo Medical 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 cien-

tífica, visando à atualização profissional. Atualize seus 
conhecimentos participando das reuniões científicas, 
simpósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um con-
junto de atividades para o exercício 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 opor tunidades 
imperdíveis de Empresas de por te 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

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

De médico para médico
CLASSIFICADOS

Feliz  Aniversário!

NOVOS SÓCIOS

LIGUE AGORA E SAIBA MAIS (11) 4524.7681
ACESSE UNICASTELO.EDU.BR

CONTINUE NO CAMINHO CERTO:
FAÇA PÓS-GRADUAÇÃO NA UNICASTELO  

MEDICINA DO TRABALHO
COORDENADOR: DR. AIZENAQUE GRIMALDI DE CARVALHO - CREMESP: 52.545

PERÍCIA MÉDICA
COORDENADORA: DRA. EDERLI M. DE G. DE CARVALHO - CREMESP: 50.531

MBA   ESPECIALIZAÇÃO

A U L A S U M F I N A L D E S E M A N A P O R M Ê S .
TURMAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

24 DE
OUTUBRO

2015

Em uma demonstração de ousadia e vontade de mudar, a 
Unimed São José dos Campos apresentou, no dia 22 de julho, 
o seu Planejamento Estratégico 2015-2020. No evento também 
foi lançada a nova Visão de Futuro da cooperativa e a estratégia 
construída para seu alcance. “A nova estratégia faz parte do projeto 
para chegarmos em 2020 superando todos os nossos limites. A 
mudança é trabalhosa, pode gerar conflitos, mas é um trabalho 
que vale muito a pena”, afirmou Julio Cesar Teixeira Amado, pre-
sidente da Unimed São José dos Campos, a uma plateia de uma 
centena de participantes. 

Para conquistar o principal objetivo da cooperativa, represen-
tada na Visão: “Ser reconhecida no Sistema Unimed pela excelência 
da gestão e geração de valor para os cooperados, garantindo sua 
satisfação, bem como dos clientes e colaboradores até 2020”, fo-
ram estabelecidas metas reais a serem atingidas ainda em 2015. 
Dentre elas, destacam-se o número de 117 mil vidas na carteira e 
um Índice de Sinistralidade de 86%. 

“Foi um evento de grande importância”, analisa o presidente 
da cooperativa. “Primeiro, para reafirmar a mudança. Depois para criar uma conscientização dos colaboradores, gerentes, gestores e cooperados 
sobre o novo modelo de gestão. Todos foram muito receptivos”. 

Em breve será disponibilizada aos cooperados uma versão resumida da apresentação do Planejamento Estratégico. Confira nesta página a 
Composição do Resultado Global – PE 2015 e as metas desenvolvidas para o Mapa Estratégico.

Unimed SJC apresenta seu 
Planejamento Estratégico 2015-2020

Reunião do “Conselhão” teve a presença de mais de uma centena de convidados

“A Unimed SJCampos, no último dia 22 de julho, organizou na Sede Administrativa uma reunião denominada de "Conselhão". Estiveram presentes os diretores, conse-
lheiros de Administração, conselheiros Fiscais, o Conselho Técnico Disciplinar, diretores técnicos e clínicos das unidades hospitalares, além dos cooperados que ocupam cargos 
de coordenadoria juntamente com os gerentes e gestores, para discutirmos o Planejamento Estratégico. Por motivos relevantes, devido ao novo cenário que observamos na 
economia nacional e, principalmente da região, o documento precisava ter, não somente uma correção de trajetória, como também definir novos rumos para o futuro do negócio.

É sabido que o princípio básico da Cooperativa é promover trabalho a seus sócios, como também remunerar o ato médico com dignidade. Partindo desse princípio é que 
foi rediscutido o Planejamento Estratégico, para que ainda este ano consigamos implantar definitivamente a CBHPM com um trabalho sério e persistente de todo Corpo 
Diretivo e Gerencial da Unimed.

Na minha opinião, tenho certeza de que com as novas diretrizes iremos colocar em prática todas as propostas estabelecidas neste "Conselhão". Sei que o desafio é grande, 
mas como afirmei na reunião, tudo aquilo o que colocamos como meta e no qual acreditamos, conseguimos alcançar o resultado esperado. 

O que me emocionou no final da reunião foi ver que pela primeira vez foi feito um planejamento com a "Prata da Casa", isto é, sem a interferência de consultoria externa, 
que muitas vezes não entende este negócio chamado de Cooperativa de Trabalho Médico.”

Cooperativa deve implantar a CBHPM este ano
Leia depoimento do presidente da Unimed SJCampos, Julio Cesar Teixeira Amado sobre o processo de reestruturação do Planejamento Estratégico da cooperativa:

O presidente da Unimed SJC, 
Julio Cesar Teixeira Amado: co-
operativa quer ser reconhecida 
pela boa gestão e valorização 
do cooperado

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

• Amin Makhoul El Choueiri – radiologia e ultrassonografia
• Ana Catarina de Medeiros Periotto – cardiologia
• Ana Carolina Selzer Pedrote dos Santos – acadêmico
• Berman Bailon Monasterio Guzman – clínica médica
• Eduardo Camara Cuccio – infectologia
• Luiz Gustavo de Lima Periotto – endocrinologia
• Marco Antonio Prado e Silva Gonçalves Rosa - acadêmico
• Rafael Batista João – neurologia

Parabéns aos aniversariantes de AGOSTO!
Sebastião Domingues Neto (03), Helio Alves de Souza Lima (04), Katia Maria Bru-

zzi R. Cardoso (04), Jorge Zarur Junior (06), Silvana Maria F. Morandini (11), Susana 
Alvarenga Martinez Rizzi (11), Alexandre Redondo de Carvalho (12), Maria Beatriz de 
Oliveira (14), Marcos Antonio Prado (17), Walter Augusto Lopes (17), Carlos Ignacio 
Ribeiro (18), Francisco José Hannemann Neto (22), Marcelo Tavares Vianna (22), Marcos 
Henrique Bona Lopes (22), Ricardo Barrucho Santos (22), Messias Mathey Junior (23), 
Sérgio dos Passos Ramos (23), Cláudia R. P. Pinto de Carvalho (24), Rogerio Manuel 
Coelho de Araujo (26), Antonio M. Fonseca Silva (27), Roberto Kyoshi Kikko (27), Joper 
Fonseca Junior (28), Paulo Vitor F. S. Nascimento (28), Fernando Martins Soares (29)

ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da saúde. Falar com Fer-

nanda no cel: 98157-8892

ALUGA-SE clínica com duas salas de cirurgia, rede de gases, no break, ar condicionado, 

conforto médico, rede de dados, toda em porcelanato e divisórias de vidro, excelente 

localização. Tel. 3925-2526. Contato: comprocasa@ig.com.br

VENDO - balança antropométrica digital com régua para consultórios. Tel. 98165-7704. 

DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão na Vl. Adyana, próximo 

ao Hospital Policlin da Nove de Julho. Ampla recepção com secretária, elevador para 

cadeirantes, Estacionamento para Clientes, Ar condicionado, Internet, Banheiros 

acessíveis na recepção e consultório, Brinquedoteca, equipe médica e odontológica já 

formada. Tel. (12) 991415531 Dra Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica

ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 dormitórios, repleto de armários, pronto 

para morar. Localizado próximo ao Hospital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 

ou 98127-9040.

VENDO  apartamento  no edifício Biarritz, vago, 208 m área útil, com 2 suítes e 

mais 2 quartos, banheiro social, lavabo, sala em 2 ambientes, lareira, varanda, 

quarto e banheiros de empregada, despensa, 3 vagas de garagem independentes, 

hobby box de +/- 8 m. Prédio com sauna, 2 piscinas, quadra, salão de jogos e de 

festas com cozinha. R$ 730 mil. Aceito imóvel comercial como parte do pagamento.  

Tel de contato: 99745-5048 Clarisse ou 99763-5048 Alexandre.

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

Cecília Machado.

ALUGA-SE salas para médicos, bem localizadas, em casa térrea na Av. Barão do Rio 

Branco, 692, com total infraestrutura, incluindo sala com equipamento de ultrassono-

grafia, sala de curativos e exames ginecológicos, estacionamento e recepção. Maiores 

informações (12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

BAILE DO
MÉDICO

2015

SAVE THE DATE



• Presidente -  Francir Veneziani Silva • Vice-presidente -  David Alves de Souza Lima • 1º Secretário -  Maria Margarida 
Fernandes Alves Isaac • 2º Secretário -  Gilberto Benevides • Diretor Científico -  Vitor Mercadante Pariz • Diretor de 
Comunicação - Sérgio dos Passos Ramos • Diretor Cultural - Antonio Celso Escada • Diretor Cultural adjunto - João Manuel 
F. Simões C. Maio • Diretora de Defesa Profissional - Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretor de Esportes - Othon 
Mercadante Becker • Diretora Social - Carmen Thereza Pricoli Quaglia • Diretora Social adjunta - Juana Montecinos Maciel • 
1ª Tesoureira - Djanete Barbosa de Melo • 2º Tesoureiro - Luiz Alberto Siqueira Vantine • Conselho Fiscal (titulares) Hélio 
Alves de Souza Lima / Rozeny Anute Costa / Pedro Roberto Alves Ribeiro • Conselho Fiscal (suplentes) Flávio Lopes Brun 
/ Paulo César Ribeiro Carvalho / Roberto Schoueri Junior • Delegados junto à APM Estadual - Lauro Mascarenhas Pinto / 
Therezinha Veneziani SilvaJornalista Responsável: Ana Paula Soares - Mtb. 18.368  • Projeto Gráfico/editoração: Layout 
Produção Gráfica • Tiragem Desta Edição: 1.500 Exemplares.  Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor
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 ISO 9001:2008

Dra. Ana Alice Zung
CRM 109.260 - SP

Dra. Carla Cecília Mulin
CRM 110.613 – SP

Dr. Cláudio Pessoa de Melo
CRM 27.743 – SP

Dra. Leila Maria Dra. Leila Maria Pessoa de Melo
CRM 95.885 – SP

Dra. Maíra de Assis Barbosa
CRM 114.449 – SP

Dr. Marcelo Romanelli Cunha Claro
CRM 95.898 – SP

Dra. Silvia Martins Guedes de Souza
CRM 106.280 - SPCRM 106.280 - SP

Referência na região do Vale do Paraíba, o Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos conta com 
recursos de alta tecnologia, infraestrutura completa, laboratório 
especializado em doenças do sangue e a melhor equipe médica, 
com sólida formação no Brasil e no exterior. 

35 ANOS DE EXCELÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 
DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS E ONCO-HEMOTOLÓGICAS

EDITORIALEDITORIAL

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

Descobrir que uma
aventura pode dar certo 
mesmo quando dá errado.
#esseéoplano

Pesquisa encomendada pela OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) e realizada pelo Instituto Da-
tafolha mostra que 94% dos brasileiros acreditam 
que médicos e engenheiros deveriam passar por 
uma prova de conhecimentos para terem o direito de 
exercer a profissão.

De acordo com o Instituto, o levantamento 
apontou que 89% das 2.125 pessoas ouvidas em 135 
municípios de todas as regiões do país apoiam o exame 
que é pré-requisito para exercer a advocacia.

Um debate controverso até mesmo entre as 
várias categorias profissionais está tomando forma 
quando se defende essa exigência para outros tipos 
de profissões.

Há 12 anos o Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (Cremesp) defende a adoção 
de uma prova para habilitar os recém-formados e já 
há dez aplica um teste aos egressos das faculdades 
paulistas. O exame não tem o poder de aprovar ou 
reprovar o candidato. Sua proposta é avaliar o nível 
dos graduados.

Para o presidente do Cremesp, Bráulio Luna 
Filho, em média 55% dos formandos não vão bem no 
exame e o percentual preocupa: "São recém-formados 
que não sabem abordar um indivíduo com infarto do 
miocárdio, que desconhecem procedimentos básicos 
para atender uma criança com febre.”

O despreparo dos profissionais recém-saídos das 
faculdades e o aumento das denúncias de erro médico le-
varam o Conselho a defender enfaticamente a adoção de 
um teste de conhecimentos para o exercício da atividade.

Segundo Luna Filho, o Conselho recebia, em 
1993, cerca de cinco denúncias de erros médicos 
por dia. "Atualmente recebemos em média 17, 
caracterizando uma situação que está se tornando 
epidêmica", afirma.

O levantamento foi realizado pelo Datafolha 
entre 9 e 13 de junho deste ano (2015), com pessoas 
a partir dos 16 anos de idade e de todos os níveis 
socioeconômicos.

Fonte: G1

Avaliação acadêmica: 
dê sua opinião Após muitos anos de pesquisa, os cientistas desen-

volveram uma terapia alvo contra o Linfoma de Hodgkin 
(LH) e o Linfoma anaplásico de grandes células (LAGC). 
O Brentuximab vedotina é um conjugado anticorpo-qui-
mioterápico que atua seletivamente nas células tumorais 
que expressam a proteína CD-30, promovendo apoptose 
e interferindo no microambiente tumoral. Assim, afeta 
alguns mecanismos a partir dos quais as células neoplá-
sicas mantêm sua sustentação e sobrevida, associados 
às respostas imunológicas. Esta medicação foi aprovada 
para uso no Brasil pela Anvisa em setembro de 2014.

O Linfoma de Hodgkin representa 11% de todos 
os linfomas e é de incidência bimodal, sendo o câncer 
mais incidente em jovens e adultos jovens entre os 15 
e 30 anos, com grande impacto social e apresenta um 
segundo pico a partir da sexta década de vida. 

Cerca de 30% dos pacientes com LH não alcançam 
a cura com o tratamento de primeira linha, sendo 
necessário uma terapia de segunda linha, como por 
exemplo o Transplante de Células-tronco Hematopoi-
éticas Autólogo, que proporciona sucesso terapêutico 
em aproximadamente 50% dos pacientes. Somando-se 
os pacientes que apresentam recidiva ou são refratá-
rios ao transplante, existem os pacientes não elegíveis 
para transplante, os quais até pouco tempo as opções 
terapêuticas eram escassas e a mortalidade alta. É para 
este perfil de pacientes que o anti-CD30 brentuximab 
vedotina representa uma das poucas opções terapêu-

ticas capazes de assegurar ganhos significativos de 
sobrevida livre de progressão.

Estudos realizados desde 2010 evidenciam resposta 
terapêutica ao Brentuximab vedotina em 75% dos 
pacientes com LH com evolução desfavorável após os 
tratamentos convencionais. Assim, esse grupo de pacien-
tes, que anteriormente cursava com pobre expectativa de 
vida, conquistou novas chances de sobrevida.

O linfoma anaplásico de grandes células (LAGC) é mais 
raro que o LH e tem comportamento mais agressivo se a 
célula tumoral não apresentar a proteína ALK. Além disso, 
costuma ter evolução mais desfavorável quanto mais idoso 
for o paciente. O LAGC costuma reaparecer na metade dos 
pacientes tratados com os protocolos tradicionais de qui-
mioterapia, fato que abrevia a sobrevida desses indivíduos. 

O marcador celular CD30 também está intensa-
mente presente nas células do LAGC, o que viabilizou os 
estudos de fase I e II nos quais o Brentuximab vedotina 
foi administrado nos pacientes acometidos por esse 
tipo de linfoma. Seus resultados foram tão satisfatórios 
quanto os alcançados nos pacientes com LH. 

Como em todos os pacientes em tratamento 
oncológico, os indivíduos que recebem o Brentuximab 
vedotina necessitam de frequente supervisão médica 
especializada, com profissionais familiarizados com a 
medicação. Atenção especial deve ser dada aos sintomas 
neurológicos e àqueles associados à mielotoxicidade, 
como anemia, infecções e sangramentos. 

O Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São 
José dos Campos disponibiliza aos pacientes atendidos 
no centro uma equipe de profissionais com excelência 
no diagnóstico, tratamento e acompanhamento de 
pacientes que necessitam dessa medicação.

O Brentuximabe vedotina é uma medicação ao alcance 
dos indivíduos com LH ou LAGC que buscam atendimento 
no Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos 
Campos. Assim, nossos pacientes estão à frente nos avanços 
do tratamento destes tipos de linfoma. 

Dra. Leila Pessoa de Melo, diretora médica do Serviço 
de Hematologia de São José dos Campos

Medicamento de ponta amplia opções 
de tratamento contra o Linfoma

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

A APM É LIVRE PARA DEFENDER O MÉDICO E A MEDICINA.
Acesse o nosso BLOG!

A APM São José dos Campos mantém um Blog que traz em primeira mão 
as principais notícias da medicina, movimento médico e da própria APM. Desen-
volvido 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 

Dados de pesquisa Datafolha mostram que população apoia prova para médicos e engenheiros 
(exame de ordem). E você, o que pensa? Envie sua opinião para o e-mail jornal@apmsjc.com.br. 

As principais manifestações serão publicadas no próximo Jornal do Médico

E Você, 
é contra ou a favor?

O Jornal do Médico vem cheio de novidades.
Matéria de capa fala de Unimed. Importante para quem é cooperado, 

porque é ele quem corre os riscos deste negócio e importante também 
para quem não é cooperado. Maior plano de saúde do Vale do Paraíba, 
a Unimed é oferta de trabalho médico para todos. Principalmente 

considerando-se que a crise aponta fortemente para 
o setor industrial com o fechamento de milhares de 
postos de trabalho. Tradicionalmente estes pacientes 
migram para a Unimed. E você, está restringindo ou 
não atende esta operadora? E ela, a cooperativa, como 
vai? Como está sua saúde financeira e, principalmen-
te, para onde vai nesta crise?

Outro assunto é o exame de egressos das 
Faculdades de Medicina. A população consultada 
pelo Datafolha é a favor, conforme matéria nesta 
edição. E você, médico? Contra, a favor? Ou não 
está nem aí? Afinal é sua profissão, não é mesmo?

Criamos um email para você se manifestar: jornal@apmsjc.
com.br Com isto queremos estimular nossos colegas a discutir estes 
e outros temas, pois estamos vendo uma das maiores revoluções na 
profissão médica desde que o primeiro curso de Medicina foi criado 
no Brasil em 1808, por Dom João VI. Ou você é daqueles que pensa 
que isto não vai mexer com você?

Manifeste-se, curta, compartilhe.

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação da APM 

e responsável pelo Jornal do Médico

Mais uma vez, de forma temerária, o Governo Federal autorizou a abertura de mais 36 novas escolas de Medicina no Brasil, 13 delas em São Paulo.
Preocupado com a qualidade da formação médica, o Cremesp observa que nenhuma dessas escolas é pública. São escolas privadas com fins lucrativos 

e pouco comprometidas com a excelência no ensino.
As cidades escolhidas em São Paulo são próximas de localidades onde já existem escolas médicas e onde não há necessidade social de mais médi-

cos. Algumas delas, notoriamente, não têm serviços de saúde suficientes e preparados para o ensino médico e não contam com infraestrutura – como 
hospitais-escolas, por exemplo- ou corpo docente qualificado e em número adequado, entre outras deficiências.

Neste sentido, em defesa da sociedade, o Cremesp tomará todas as medidas judiciais cabíveis para impedir a abertura dessas escolas.
Na formação médica, a qualidade do ensino é de importância capital, não podendo ser substituída pela quantidade de formandos. Um médico mal 

formado, além de colocar em risco a vida e a saúde das pessoas, torna-se mais um problema, de duração prolongada, para o nosso já caótico Sistema 
de Saúde.

O Cremesp tem uma experiência de 10 anos de avaliação dos recém-formados, por meio de seu exame de final de curso, realizado pela Fundação 
Carlos Chagas. É um exame com metodologia científica aplicada a este tipo de prova, que avalia conhecimentos básicos que todo médico deve saber para 
atender adequadamente. Essa experiência tem demonstrado resultados apreensivos, pois mais da metade não consegue aprovação e erra questões simples.

Além disso, determinadas escolas, de forma recorrente, têm alto índice de reprovação de seus alunos no Exame do Cremesp. E, mais preocupante, 
algumas dessas instituições serão responsáveis pelo ensino nas novas faculdades autorizadas pelo MEC.

Recentes propostas de certificação de escolas já existem em outras partes do mundo e são inócuas, pois não conseguem mudar a realidade do 
ensino médico.

O dever dos Conselhos de Medicina é impedir o ingresso na sociedade de médicos mal formados. E o único método comprovado internacionalmente 
que consegue este objetivo é o exame terminal ao final da graduação, com uma prova cognitiva básica, tecnicamente bem feita, como o Cremesp faz 
há 10 anos.

Desfeitas as ilusões e esperanças de que o Governo Federal vá ceder ao bom senso e interromper a abertura indiscriminada de escolas de Medicina, 
convocamos as entidades médicas, em especial o CFM, bem como a sociedade brasileira em geral e os médicos em particular,para que lutemos pela 
aprovação, no Congresso Nacional, de uma Lei que permita ao recém- formado em Medicina exercer a profissão somente após aprovação em exame ao 
final do curso, realizado por órgão autônomo e independente das escolas médicas e do governo.

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
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Cremesp tomará medidas judiciais 
contra novas escolas

Leia Nota Pública do Conselho

Leila Pessoa de Melo, diretora médica do Serviço de Hemato-
logia de São José dos Campos
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