
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.
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giro rápido

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 (gratuito para causas médicas)
 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 Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalidades, somente associados)
 Convênio com a Escola Canadense de Educação Infantil Bilíngue Maple Bear Canadian School (12)3209-8318
 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)
 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   •   apmsjc@uol.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 

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 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 
exercício da medicina dentro de padrões 
éticos, técnicos e científicos. Além disso, 
oferece assistência jurídica para associa-
dos, 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

Pela primeira vez na história da APM o valor 
do convite para o Baile do Médico, tradicional 
festa que agita São José dos Campos, sofreu 
uma redução. 

O que era 130 reais para sócios em 2012 
agora é, exclusivamente para sócios e somente 
até o dia 30 de agosto, 110 reais.

Cada sócio poderá comprar até 8 convites. 
O preço para não sócios será de 150 reais.

A Diretoria

O Cremesp manifestou sua posição contrária 
à Medida Provisória da presidenta da Repúbli-
ca, Dilma Rousseff, que criou o projeto Mais 
Médicos, e à sanção do Ato Médico, com veto 
à exclusividade aos médicos no diagnóstico e 
prescrição. “Ficamos indignados com a proposta 
demagógica que não resolve os problemas da 
saúde brasileira”, disse Renato Azevedo Júnior, 
presidente do Cremesp, durante coletiva de 
imprensa realizada na sede do Conselho, neste 
dia 16 de julho. Ele explicou que os profissionais 
consideraram a medida desrespeitosa à lei bra-

AOS NOSSOS PACIENTES
A falta de médicos em pequenos municípios 

e em vários serviços do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é um problema sério, que leva sofrimento a 
muitos cidadãos.

Mas o governo federal apresenta propostas 
que não resolverão essa situação.

Querem contratar médicos por apenas três 
anos sem registro em carteira e sem nenhum 
direito trabalhista.

Disseram que irão contratar médicos estran-
geiros, mas se negam a aplicar uma prova chamada 
Revalida.

Isso é necessário porque eles precisam 
provar que sabem falar português e que sabem 
exercer a Medicina. Em todo país sério é assim: 
o médico estrangeiro é avaliado antes de atender 
pacientes.

Anunciaram o aumento do curso de Medicina 

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos oferece aos associados 
diversos produtos e serviços com descontos, como 
consulta ao Serviço Central de Proteção ao Crédito 

(SCPC), assessorias, treinamentos, pesquisas de mer-
cado customizadas, parcerias para descontos na utilização 

do auditório e sala de reuniões, banco de talentos, certificação 
digital, dentre outros.
Agora, todos esses serviços estarão disponíveis também aos médicos da 
APM São José dos Campos. Para usufruir basta se associar à ACI pelo 
e-mail rosangela.camargo@acisjc.com.br.
Todas as vantagens de fazer parte de uma associação com 77 anos de 
existência podem ser conferidas no site www.acisjc.com.br.

A APM São José dos Cam-
pos recebeu no dia 18 de julho, 
em reunião extraordinária de 
diretoria, o reitor da Univap, 
Prof. Dr. Jair Cândido de Melo. 
Na ocasião foram discutidos as-
pectos da educação de terceiro 
grau em São José dos Campos.

ACISJC tem parceria
com a APMSJC

APM e Univap
Cremesp anuncia medidas contra o Mais Médicos

Carta aos pacientes

de seis para oito anos, mas as próprias universida-
des apontaram o absurdo dessa ideia, que não foi 
discutida antes com ninguém.

Querem abrir milhares de novas vagas sem 
escolas médicas, sem antes dar estrutura para as 
universidades públicas que já existem e que estão 
com dificuldades em formar bons médicos. As 
vagas novas, aliás, irão quase todas para o setor 
privado, que cobra de R$ 4 mil a R$ 7 mil a men-
salidade do curso de Medicina.

As entidades médicas apresentaram propostas 
de solução, mas o governo não quer ouvir e prefere 
jogar a população contra os médicos.

Veja o que defendemos:
➜ o investimento de mais recursos federais para 

o SUS, pelo menos 10% de tudo aquilo que o 
governo arrecada;

➜ a garantia de estrutura mínima dos serviços 
de saúde, para que os médicos possam fazer o 

diagnóstico, tratar e encaminhar os pacientes 
adequadamente;

➜ a criação de uma carreira para médicos nos mol-
des do Judiciário e de outras carreiras públicas;

➜ a garantia de uma vaga de Residência Médica 
para cada médico formado, que é a melhor 
forma de um médico se aperfeiçoar na prática.
Nós concordamos com a contratação emer-

gencial de médicos, desde que devidamente 
capacitados, registrados no CRM e conforme as 
leis trabalhistas.

Todo brasileiro, em algum momento, já contou 
com a dedicação e o trabalho de um dos 400 mil 
médicos que atuam no país.

Por isso, pedimos sua confiança e seu apoio 
a essa causa que também é sua: em defesa de um 
sistema de saúde público e de qualidade para todos.

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

A APM São José dos Campos esteve representada pelos colegas Lauro Mascarenhas Pinto, Silvana Morandini (foto) e Hélio Souza Lima

sileira porque o programa não foi discutido com 
as entidades médicas e ainda estipula o serviço 
civil obrigatório, que é inconstitucional. “Quem 
manda mais, o Conselho Nacional de Saúde 
ou o Congresso Nacional?”, questionou, sendo 
aplaudido de pé pelos médicos presentes que 
acompanharam o evento.

A APM São José dos Campos esteve repre-
sentada na manifestação pelos colegas Lauro 
Mascarenhas Pinto, Silvana Morandini e Hélio 
Souza Lima.

As entidades médicas nacionais irão exigir 

audiências públicas no Congresso Nacional e 
no Conselho Nacional de Educação, com mobi-
lizações de rua, para que sejam ouvidas todas 
as instituições da sociedade que envolvem o 
Mais Médicos. Para o dia 9 de agosto estava 
prevista uma ação presencial no Congresso 
Nacional, para que a MP seja modificada an-
tes da sua eventual conversão em lei e para a 
derrubada dos dez vetos da presidenta. No dia 
10 de agosto, representantes dos médicos se 
reuniriam no Encontro Nacional de Entidades 
Médicas (Enem). 

Quanto vale o seu trabalho, doutor?
Valores das consultas médicas
praticadas pelos planos de saúde
em São José dos Campos

Petrobras R$ 100,00 *1

Bradesco R$ 60,00 *2

Sul América R$ 60,00 *1

Cassi R$ 60,00 *1

Unimed diversos (de 50,00 a 55,00) R$ 55,00 *5

Unimed São José dos Campos R$ 50,00 *2

Policlin Executivo R$ 45,00 *2

Policlin R$ 42,00 *2

Vale Saúde R$ 36,00 *2

Clinica São José Beta 22 Plus30 R$ 34,91 *2

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42 *2

Clínica São José Master e Ouro R$ 30,16 *2

Policlin (Redefit) R$ 25,00 *2

• *1 Prazo de retorno 15 dias 
• *2 Prazo de retorno 30 dias
• *4 Prazo de retorno 20 dias
• *5 Contratos de Intercâmbio e Custo Operacional, retornos 

variados, informar-se na cooperativa.

Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras.

Obs: Lembramos que estas definições de retorno acima mencio-
nadas são de iniciativa das operadoras e não têm respaldo ético 

ou legal. Leia mais:

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

Imprima e distribua a mensagem que explica porque os médicos são contrários ao Programa Mais Médicos

Jornal do
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Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

• Presidente: Sérgio dos Passos Ramos • Vice-presidente: Francir Veneziani Silva • 1º Tesoureiro: Therezinha Veneziani Silva • 2º Tesoureiro: 
Lauro Mascarenhas Pinto • 1º Secretário: Maria Margarida Fernandes Alves Isaac • 2º Secretário: Vitor Mercadante Pariz • Defesa Profis-
sional: Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretoria Científica: Luiz Alberto S. Vantine e Tatiane Fernandes • Diretoria de Comunicação: 
Alexandre de Souza Muassab • Diretoria Social: Carmen Thereza Pricoli Quaglia e Aniete Carolina Camargo R. Castro • Diretoria Cultural: João 

Manuel F. Simões C. Maio e Alvaro Machuca (licenciado) • Diretoria de Esportes: Bruno C. Simi e Afonso D. Chiaradia • Conselho Fiscal: Hélio 

Alves de Souza Lima, Marco Antonio Fioravante e Othon Mercadante Becker • Suplentes do Conselho Fiscal: David Alves de Souza Lima, Fer-

nando Martins Soares, Nereusa Martins de Barros Moreira Lemos e Juana Montecinos Maciel • Delegados: Gilberto Benevides e Pedro Roberto 

Alves Ribeiro • Jornalista 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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A mais completa clínica de Urologia 
do Vale em  amplas e modernas 

instalações, com servicos de 
consulta, litotripsia, ultrassom, 

urodinâmica e exames laboratoriais

Corpo Clínico:
• Jorge Cezar Perera de Castro • Marco Antonio Fioravante

• José Ronaldo Bigatão • Vicente P. C. Nogueira

Tecnologia a serviço da vida
Ressonância Magnética de Alta Definição
Tomografia Computadorizada Multislice
Radiologia Digital
Mamografia Digital*

Ultrassonografia Geral e Morfológica*

Densitometria Óssea*

www.tomovale.com.br

SJCAMPOS  —  R. Teopompo de Vasconcelos, 41 - Vl. Adyana • 12 3202 6222
JACAREÍ  —  R. João Américo da Silva, 230 - Centro • 12 3953 4233
CAÇAPAVA  —  Av. Dr. Pereira de Mattos, 50 - Centro • 12 3653 4433

*Entrega 
imediata dos 
exames, com 

laudo

 Diagnóstico e tratamento das doenças hematológicas e onco-hema-
tológicas (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 • 8193-0810
Rua Euclides Miragaia, 700 - Sala 75 
Centro - São José dos Campos - SP

www.centrodehematologiadovale.com.br 

DIRETORES

De médico para médico
classificados

Resp. - Dr. Arilton José dos Santos Carvalhal - CRM 28348

 
VENDO uma bateria acústica marca FIRST 
DRUMS, por R$ 800, composta de 1 bumbo e 
pedal, 1 chimbal (máquina e pratos), 1 caixa, 2 
tons, 1 surdo e 2 pratos. Facilito o pagamento. 
Francisco José Hennemann Neto  - Tel (12) 
3921-0099

Editorial artigo

Convites a preços especiais para sócios:
R$ 110 até dia 30 de agosto. (valor 

normal R$ 130)
Cada sócio poderá comprar no máximo 

oito convites a preço promocional.

19 de outubro

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar) no final de julho o índice de 9,04%, 
para o reajuste dos planos de saúde (individual/
familiar), firmados a partir de janeiro de 1999 ou 
adaptados à Lei nº 9.656/98. Segundo a agência, o 
percentual, válido para o período entre maio/2013 
e abril/2014, incidirá sobre os contratos de cerca 
de 8 milhões de beneficiários, o que representa 
17% dos consumidores de planos de assistência 
médica no Brasil.

O índice divulgado pela ANS para reajuste dos 
planos de saúde individuais no período de maio-
2013 a abril-2014 é o maior índice aplicado nos 
últimos 8 anos, anteriormente o maior índice foi 
em 2005 e atingiu o patamar de 11,69%.

Em 2013 a inflação sozinha tem sido uma vilã 
no bolso do consumidor por apresentar tendência 
de alta elevada no comparativo com o mesmo 
período de 2012 - conforme indicado na tabela. 
"O reajuste de plano de saúde agrava ainda mais a 

relação e segue no acumulado nos últimos dez anos 
com 39,44%, num ritmo crescente que demanda 
mudanças urgentes para que o consumidor possa 
continuar a manter um plano de saúde”, afirma a 
economista do Idec, Ione Amorim.

A metodologia aplicada pela ANS para obter 
o índice é a mesma desde 2001 e, em apenas duas 
ocasiões, o reajuste foi inferior ao IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - índice oficial da 
inflação brasileira medido pelo IBGE) acumulado no 
período. Neste ano, enquanto o valor acumulado do 
IPCA de 2003 a 2013 é de 99,86%, o índice acumulado 
dos reajustes da ANS é de 139,24%.

Com todo esse cenário é importante observar 
que o consumidor que lentamente está perdendo 
a capacidade de pagamento dos planos de saúde, 
invariavelmente irá refletir no atendimento do 
SUS sobrecarregando ainda mais o sistema e 
comprometendo o direito de acesso básico à saúde 
da população.

Papel da quimioterapia metronômica 
nos países em desenvolvimento

As taxas de sobrevida de pacientes com 
câncer residentes em países em desenvol-
vimento é menor que as observadas em 
países desenvolvidos. Restrições socioe-
conômicas e a consequente infraestrutura 
precária levam a uma combinação letal 
entre diagnóstico tardio e falta de acesso 
aos centros especializados de tratamen-
to (Nature Reviews Clinical Oncology 
2013;10:314-322). 

O tratamento moderno do câncer exi-
ge tecnologia cara e complexa; procedimen-
tos cirúrgicos específicos e novos medicamentos são 
rapidamente utilizados nos países desenvolvidos, 
entretanto estas estratégias terapêuticas são li-
mitadas ou não disponíveis em países com baixo 
investimento em saúde. Nestes países, protocolos 
quimioterápicos de baixo custo e com efeito te-
rapêutico adequado devem ser estimulados com 
o objetivo de tratar o maior número possível de 
pacientes com câncer. Recente artigo publicado pelo 
autor francês, Dr. Nicolas André, (Lancet Oncology 
2013;14:e239-248) discute o papel da quimiotera-
pia metronômica (QT – M) neste cenário. 

A QT – M caracteriza-se pela utilização de 
quimioterápicos em baixas doses, administrados 
por longo tempo, repetidos frequentemente (curtos 
períodos de parada entre os ciclos de tratamento) e 
com mínimos efeitos tóxicos. Além disso, em alguns 
protocolos associam-se também medicamentos 
já conhecidos com novas indicações, como por 
exemplo, as recentes descobertas das propriedades 

imunomodulatórias e anti-angiogênicas do pro-
pranolol. Estudos fase II e III em pacientes adultos 
com tumor de mama triplo negativo, tumores de 
mama e cólon metastáticos bem como em crianças 
com rabdomiosarcoma, atualmente em andamento, 
mostrarão o papel da QT – M nestas situações. 
Em nossa área de atuação, onco-hematologia, 
protocolos quimioterápicos complexos que podem 
até incluir o transplante de células tronco hemato-
poéticas são habitualmente utilizados, entretanto 
alguns estudos realizados em países desenvolvidos 
e com grande investimento em pesquisa e desenvol-
vimento demonstraram resultados promissores da 
QT – M em pacientes com diagnósticos de leucemia 
aguda e linfoma não Hodgkin refratário.  

As vantagens da QT – M baseiam-se nos 
baixos custos, na utilização de medicamentos 
administrados por via oral e principalmente 
na possibilidade de tratamento de um grande 
número de pacientes em centros minimamente 

PLANOS DE SAÚDE

Reajuste é o maior em 8 anos

especializados. Desvantagens 
existem e são demonstradas pela 
perda de aderência ao tratamento 
resultante de sua longa duração, 
pela dificuldade de monitorar a in-
gestão correta dos medicamentos 
e principalmente pela necessidade 
de ajuste adequado das doses a 
fim de garantir melhor eficiência 
terapêutica. 

No Brasil, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) oferece atendimento 

público para todos os seus habitantes e aproxi-
madamente 25% da população utiliza o setor 
privado. Há muitos obstáculos para a manutenção 
dos centros de tratamento de câncer incluindo a 
restrição orçamentária, a infraestrutura inade-
quada e a desigualdade das coberturas oferecidas 
pelo SUS e pelos planos privados de saúde (Lancet 
Oncology 2013;14:391:436). O grande desafio é 
oferecer e manter tratamentos factíveis, acessí-
veis, seguros e eficientes. Considerando o con-
texto brasileiro, a comprovação dos resultados 
obtidos com a QT – M representará alternativa 
relevante no conjunto de estratégias terapêuticas 
atualmente disponíveis para o tratamento de 
pacientes com câncer. 

Dr. Fernando Callera, CRM 74971 e Dr. Evandro 
Secchi Rosa, CRM 87757 são diretores do Centro 
de Hematologia do Vale. Comentários: fcallera@
centrodehematologiadovale.com.br'

MUDANÇA DE E-MAIL
Informamos alteração do email principal da Associação 
Paulista de Medicina de São José dos Campos, para

apm@apmsjc.com.br
O email apmsjc@uol.com.br será desativado em breve.

Dr. Fernando Callera Dr. Evandro Secchi Rosa

O programa Mais Médicos já 
nasceu gravemente enfermo e fadado 
à morte.

Atônita com os movimentos so-
ciais recentes, criticada nas ruas, 
despencando nas pesquisas, a elite 
governante precisava dar respostas.

Não há como dar respostas para a 
corrupção se criminosos condenados continuam 
livres desafiando a justiça e a opinião popular.

Não há como dar respostas para o transporte 
público totalmente privatizado e independente 
do poder concedente. Empresários, sejam de 
transporte público ou de coleta de lixo, querem ter 
lucro. Lucro é incompatível com programas sociais.

Os manifestantes pediam saúde padrão Fifa, 
recursos para o SUS.

A resposta dos marqueteiros de plantão foi: 
“Mais Médicos”.

Se não posso cortar na própria carne, porque 
não cortar no lombo dos outros?

Se a saúde vai mal, e não há dúvidas de que 
vai de mal a pior, porque não eleger o bode expia-
tório da vez, o médico, este ser insignificante que 
insiste em receber salários ou honorários pelo seu 
trabalho ao invés de se dedicar ao sacerdócio do 
seu juramento.

“Curar, curar, curar e depois morrer”.

Mais Médicos
Ora, qual o prefeito que não quer se 

ver livre do incômodo da saúde? 
Qual o cidadão que inconformado 

com a gigantesca e insaciável máquina 
pública não tem seu dia de glória ao atacar 
a parte visível da engrenagem: o médico!

Eu não vou atacar o policial, o 
agente da receita, o servidor público.

Eu vou atacar o que está mais próximo de 
mim, o que me acolhe, o que me pergunta o que 
sinto: o médico!

Fomos escolhidos por nossa bondade para 
sermos o vilão da vez. 

Como no futebol, um jogador passa a ser o 
execrado do time pela falta de resultados de toda 
a equipe.

Como no futebol, cultura brasileira, deveríamos 
pedir a cabeça do técnico pelas derrotas sucessivas.

Mas aí, não pode, somos democracia...
Democracia de filas intermináveis, de cidadãos 

brasileiros morrendo em macas e na porta dos hos-
pitais, de grandes estados totalmente abandonados 
em relação à saúde dos brasileiros.

E a culpa? Dos médicos!

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da Associação Paulista de Medicina 

– São José dos Campos

A AMB promove, até 31/8, o Censo Médico 2013. A pesquisa pretende 
estimar o percentual da força de trabalho aplicada aos diferentes campos 
de atividade, que envolvam ou não a medicina, como assistência, pesquisa, 
ensino, gestão, assim como o número real de profissionais com título de 
especialista, e também os que teriam interesse em obtê-lo. Com cerca de 
50 questões, o questionário é aplicado de maneira individual e confidencial 
por meio da Internet (http://www.amb.org.br/censoamb2013/). 

Censo Médico

"O Idec é contra a metodologia de reajuste, já que 
é inadequada à realidade do consumidor brasileiro, 
que já arca com altos custos dos planos individuais. 
Além disso, este teto estabelecido não é aplicado aos 
planos coletivos, que abrangem aproximadamente 
77% do total de consumidores de planos de saúde 
no Brasil, que ficam à mercê dos reajustes abusivos 
praticados pelas empresas” completa Ione.

Fonte: APM

A APM São José dos Campos criou novo Blog que traz em primeira mão as 
principais notícias da medicina, 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 Blog!

Jornal do Jornal do Jornal do
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