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Campinas, 30 de outubro de 2012. 
 
 
 

MOÇÃO DE APOIO AO POSICIONAMENTO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA CONTRA 
A PROVA DO CREMESP 

 
 
O Conselho Municipal de Saúde vem apoiar a decisão dos estudantes de Medicina da UNICAMP, 
que decidiram, em assembleia geral, pelo posicionamento contrário ao Exame do CREMESP. 
 
Entendemos que os problemas da Educação Médica transcendem as análises realizadas pelos 
defensores de tal exame e que a instituição dessa prova não resolverá os problemas das escolas 
médicas e muito menos os problemas de nosso Sistema de Saúde. Pelo contrário, acreditamos que 
a instituição de tal exame agravará os problemas já existentes, pela total desresponsabilização, 
que promove à escola pela qualidade da Educação Médica, centrando as falhas do processo no 
estudante. 
 
Entendemos que os problemas do Sistema de Saúde e o aumento do número de erros dos 
profissionais de saúde encontram sua origem na precarização das relações de trabalho e 
intensificam cada vez mais, na extensa jornada de trabalho que esses profissionais têm que se 
submeter, na falta de financiamento do SUS, na falta de infraestrutura adequada para o exercício 
da prática em saúde, na falta de insumos necessários para uma boa prática profissional, dentre 
muitas outras coisas. 
 
Acreditamos e defendemos uma avaliação da Educação Médica que possibilite diagnosticar os 
problemas pelos quais estamos passando, que proponha soluções e possa atuar nesses 
problemas. Acreditamos na avaliação da instituição, do corpo docente, das políticas de 
permanência estudantil, dos projetos pedagógicos e dos estudantes. 
 
Todo apoio ao boicote organizado ao Exame do CREMESP. 
 
Todo apoio à luta por uma Educação Médica de qualidade e que atenda às necessidades da 
população. 
 
Todo apoio à luta por um sistema de saúde 100% público, estatal e de qualidade. 
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