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O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, no dia 7 de maio, o Projeto de 
Lei Complementar 221/2012, que propõe estender o Simples Nacional (Supersimples), regime de 
tributação de micro e pequenas empresas, ao setor de serviços. Entre os profissionais liberais que 
irão se beneficiar estão os médicos.

O texto aprovado prevê a criação de uma nova tabela para os serviços, com alíquotas entre 
16,93% e 22,45%, o que mesmo assim beneficia os profissionais. O projeto beneficia pelo menos 
400 mil profissionais que hoje declaram imposto pelo lucro presumido, e passariam a recolher seis 
tributos federais, além do ICMS (estadual) e o ISS (municipal), em uma única taxa. Com o programa 
de simplificação tributária, profissionais liberais que tenham faturamento de até R$ 3,6 milhões por 
ano serão enquadrados ao Supersimples.

Fonte: site da APM

A Resolução 2.056/13, que redefine as regras para fiscalização 
do exercício da medicina em território nacional, entrou em vigor em 
13 de maio. Em caso de não cumprimento das orientações, o CRM 
poderá chegar a propor a interdição ética do estabelecimento e apre-
sentar denúncias aos órgãos competentes, como Ministério Público 
e Tribunais de Contas. 

Nesses casos, o médico fica proibido de trabalhar no local até que 
sejam providenciadas as devidas condições de trabalho. Medidas desse 
porte são tomadas quando se percebe que os atendimentos nestes 
locais podem expor o paciente e os profissionais a situações de risco.

Outro ponto importante da Resolução 2.056/13 é que, ao alterar 
substancialmente o trabalho nos CRMs em suas atividades de fisca-
lização de serviços médico-assistenciais, ela uniformiza essa prática 
em todos os estados. “Será uma verdadeira transformação no modo de 
ensinar e exercer a medicina”, afirmou o diretor do Departamento de 
Fiscalização e 3º vice-presidente do CFM, Emmanuel Fortes.

Para poder colocar essa nova metodologia em prática, os 27 CRMs 
receberam do CFM kits, que cumprem as determinações do Manual de 
Vistoria e Fiscalização. No pacote, estão tablets, máquinas fotográficas, 
medidores a laser (para averiguar o tamanho dos ambientes), scanners 
digitais e impressoras portáteis. Também estão incluindo softwares 
para permitir que os formulários de visitas sejam preenchidos e 
enviados pela internet para os Departamentos de Fiscalização em 
alguns cliques.

Com a mudança, as vistorias passam a cumprir um check list 
padrão, gerando o envio de relatórios ao CFM, a parametrização e 
a análise estatística tanto regional quanto nacional. Outras normas 
que aperfeiçoam o sistema de fiscalização dos conselhos devem ser 
editadas nos próximos meses. Entre elas, estão as que estabelecem os 
parâmetros para funcionamento de serviços de urgência e emergência.

A Resolução 2.056/13 fixa nova sistemática para as vistorias e traz um modelo para o 
preenchimento de prontuários e para a elaboração das anamneses (entrevistas dos médicos 
com os pacientes).  O Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil estabelece a 
infraestrutura mínima a ser exigida dos consultórios e ambulatórios médicos, de acordo 
com sua atividade fim e/ou especialidade.

Os consultórios e ambulatórios foram divididos em quatro grupos, que vão desde 
os que oferecem serviços mais simples, sem anestesia local e sedação, até àqueles que 
realizam procedimentos invasivos, com riscos de anafilaxias (reações alérgicas sistêmicas) 
ou paradas cardiorrespiratórias.  

Comunidades terapêuticas médicas também ficam obrigadas a ter médicos planto-
nistas e equipamentos de suporte à vida.  A mesma exigência é feita aos CAPs AD II e III 
e ao CAPs III, locais de atendimento psiquiátrico.

Fonte: CFM

Câmara aprova
Simples para médicos

Novos parâmetros para consultórios

Divisão em grupos
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A História da Medicina é a luta contínua entre a 
ignorância e a inquebrantável determinação dos médicos 
em salvar seus semelhantes, em entender a doença, 
descobrir suas causas, combatê-las com técnica e sobre-
tudo arte e, quando nada há mais para fazer, confortar 
seus pacientes.

A História da Medicina tem longos períodos negros 
quando os médicos foram chamados de 
bruxos, ateus, hereges, pessoas que dis-
secavam cadáveres ao cair da noite para 
roubar suas almas. Estamos num destes 
períodos negros onde, por motivação 
política, voltamos a ser considerados 
os grandes vilões da história.

Mas a cada vitória sobre a doença e 
sobre a morte os médicos voltam a ocupar o espaço que 
sempre lhes reservou a humanidade.

Ao contrário das grandes guerras, onde apenas 
grandes generais são homenageados, a Medicina é 
a história de milhões de pequenos guerreiros que 
no dia a dia vencem as pequenas batalhas em que o 
resultado é a vida.

Não importa o que digam os eventuais políticos 
de plantão.

A Medicina somos nós e nossa vitória é a Saúde!

Sergio dos Passos Ramos
Presidente da Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos

A Luta continua

No dia 16 de maio, o Dr. Farid Jorge, ex-presidente 
da APM nos anos 1970 e 1971, faleceu. Lembramos aqui 
frases da carta que foi escrita por sua família, em fevereiro 
deste ano, a respeito de sua gestão como Presidente da APM:

“Não admitia ver a classe médica ser aviltada com 
exploração, imposição ou mercantilização dos dirigentes dos 
grandes grupos médicos.”

“Sonhava com médicos livres para exercerem sua pro-
fissão, sem interferência na livre escolha do paciente, ou, na 
conduta médica.”

“Uma pessoa idealista, que lutou muitíssimo pelo 
engrandecimento e fortalecimento da classe médica e da 
profissão que amou acima de tudo.”

A Luta continua, Dr. Farid!

Falecimento

O diretor de Assuntos Parlamentares da Associação Médica 
Brasileira, José Luiz Mestrinho, e o advogado da entidade, Carlos 
Michaelis, reuniram-se no dia 9 de maio com o procurador Ubiratan 
Cazetta, coordenador da Assessoria Jurídica em Tutela Coletiva, 
do Gabinete do Procurador-Geral da República, para a entrega da 
documentação compilada no site Caixa-Preta da Saúde.

Idealizado pela AMB junto às Sociedades de Especialidade, 
Associações Médicas Regionais e parceiros, o projeto foi lançado em 
12 de março com o objetivo de unificar, num só lugar, os problemas 
enfrentados pela saúde, seja ela pública ou privada, e, até o momen-
to da reunião, já havia conseguido reunir cerca de 2500 denúncias.

A representação encaminhada pela AMB reuniu, além das 
estatísticas detalhadas a respeito dos tipos das denúncias realizadas 
e os locais onde estão distribuídas, um exemplo dos relatos com dez 
graves casos publicados. 

Fonte: AMB

AMB encaminha 
denúncias da

Caixa-Preta da Saúde

O diretor de Assuntos Parlamentares da Associação Médica Brasileira, José 
Luiz Mestrinho, o advogado da entidade, Carlos Michaelis, e o procurador 
Ubiratan Cazetta, coordenador da Assessoria Jurídica em Tutela Coletiva, do 
Gabinete do Procurador-Geral da República

Você sabia que aproximadamente 10% dos 
médicos têm processos nas esferas jurídicas civil, 
criminal e administrativa? Sabia que na área cível 
as indenizações que estão sendo solicitadas sem-
pre são de cifras altíssimas? Sabia que os sócios 
da APM contam com Assessoria Jurídica na área 
de erro médico? No entanto, para poder usar essa 
assistência é imprescindível que o médico seja 
sócio da APM antes do acontecimento que gerou 
o processo ou sindicância. E que permaneça com 
seus direitos de sócio durante todo o processo, ou 
seja, com suas mensalidades em dia. 

Assistência
Jurídica
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Nem eu nem meus colegas brasileiros rejeitamos 
a ideia de mais médicos, afinal essa é uma aspiração 
planetária. De acordo com a OMS (Organização Mundial 
da Saúde), faltam no mundo 4,3 milhões de médicos e 
enfermeiras, carência impossível de ser ignorada, pois 
penaliza 1 bilhão de pessoas, como sempre aquelas que 
perambulam à margem da existência digna.

O que eu e a imensa maioria dos médicos brasileiros 
não conseguimos aceitar é a forma como o programa Mais 
Médicos foi imposto à nação. Para dissimular a indecência 
na saúde, nossos governantes trouxeram médicos cubanos. 
Iniciativa de grande apelo aos mais distraídos, mas ilegíti-
ma, injusta, inconsistente e empulhadora.

Iniciativa ilegítima por violar as leis e os valores 
da sociedade brasileira. Como aceitar que profissionais 
recebam menos de 10% do que foi anunciado; cidadãos 
proibidos de expressar seus sentimentos, vivendo em 
cativeiros, num país onde a liberdade constitui uma 
conquista inegociável de seu povo.

Injusta porque, em três anos, serão transferidos R$ 5 
bilhões para Cuba, país igualmente carente, mas que não 
pode ser privilegiado em detrimento dos desvalidos do 
Brasil. País habitado por 60 milhões de analfabetos e por 6,5 
milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza, que vão 
para a cama sem saber se terão o que comer no dia seguinte.

Também injusta porque, para implementar um 
programa tão inconsistente, nossas autoridades demo-
nizaram os médicos brasileiros, cuja competência e ab-

Mais Médicos:
fragmentos sobre a loucura

negação é reconhecida dentro e fora de nossas fronteiras. 
O ex-ministro Alexandre Padilha escreveu nesta Folha 
que os médicos brasileiros aprendiam com os pacientes 
pobres nos hospitais públicos, para depois só tratar ricos.

Poucas vezes testemunhei algo tão preconceituoso, 
perigoso e mentiroso. O ex-ministro, que diz ter estuda-
do medicina, sabe que em todo o planeta existe um con-
trato social não escrito: médicos aprendem em hospitais 
universitários e, como retribuição, os pacientes recebem 
cuidados orientados ou providos por professores, que se 
colocam entre os mais competentes médicos de cada país.

Iniciativa inconsistente porque os médicos cubanos, 
com formação dúbia, serão incapazes de exercer qualquer 
ação médica efetiva em ambientes degradados e abando-
nados. O que farão frente a um paciente com dor aguda 
no peito? Se do céu cair um eletrocardiograma, não sa-
berão interpretá-lo. Se por intuição desconfiarem de um 
infarto, não conseguirão tratá-lo. Se alguma divindade 
conseguir transportar o paciente para um centro mais 
desenvolvido, inexistirão vagas nos hospitais do SUS. 
Atendido no setor de emergências, ele morrerá pelo 
infarto e de frio, pois terá que utilizar o seu cobertor para 
forrar o chão gélido, onde será despejado e não atendido.

Iniciativa empulhadora porque atribui a ruína da 
saúde à falta de médicos nos rincões, quando na verdade 
a indecência instalou-se porque o Brasil tem sido dirigido 
por governantes desonestos e de uma inépcia inabalável. 
Governo cujo Ministério da Saúde promoveu, nos últi-

mos cinco anos, o fechamento de 286 hospitais ligados 
ao SUS e deixou de utilizar, em 2012, R$ 17 bilhões dos 
parcos recursos a ele destinados. Valor com o qual teriam 
sido construídas e equipadas 18 mil unidades básicas de 
saúde e com o qual menos corpos estariam despencando 
diante das portas impenetráveis dos hospitais públicos. 
Dirigentes coniventes com a corrupção, que segundo 
a ONU apoderou-se, em 2012, de R$ 200 bilhões da 
riqueza do Brasil, suficientes para construir 9 milhões de 
residências populares. Também muitos leitos hospitala-
res se contabilizados os descaminhos recentes da turma 
do punho cerrado, do bando das mãos lambuzadas de 
petróleo ou do time dos pés entortados.

Lamento prever a ruína próxima do Mais Médicos. 
Os cubanos já estão migrando para centros mais próspe-
ros e os nossos governantes, sob jugo da marquetagem 
eleitoreira e com mentiras repetidas, esforçam-se para 
esconder os frangalhos da ação tresloucada. Restarão no 
palco do horror, abandonados e resignados, aqueles que 
nunca conseguirão expressar a desilusão.

 
por MIGUEL SROUGI, 67, professor titular de urolo-

gia da Faculdade de Medicina da USP, é pós-graduado em 
urologia pela Universidade Harvard (EUA) e presidente do 

Conselho do Instituto Criança é Vida
 

Publicado na Folha de S. Paulo do dia 27 de abril de 
2014
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Desde o dia 4 de abril, o departamento de Defesa 
Profissional da Associação Paulista de Medicina (APM) 
está recebendo denúncias de usuários e profissionais da 
Saúde a respeito dos planos de saúde, por meio do telefone 
0800 173 313 e/ou e-mail saude@apm.org.br, de segunda a 
sexta-feira das 9h às 18h.

Todas as denúncias serão respondidas em um prazo en-
tre 7 e 15 dias úteis e um relatório com todos os atendimen-
tos será enviado à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), que regula o setor.

O serviço é mais uma forma de ajudar os pacientes, que 
são tão vítimas do sistema de saúde suplementar quanto os 
médicos e demais profissionais da Saúde, e faz parte de uma 
campanha lançada no início do mês pelas entidades médicas 
para tentar mais uma vez acabar com os abusos das operado-
ras (conheça toda a ação no portal da APM www.apm.org.br). 

ExPERiênCia PoSiTiVa
Em junho de 2000, 39 entidades médicas lançaram cam-

panha com o slogan "Tem plano de saúde que enfia a faca em 
você e tira o sangue dos médicos” e disponibilizaram o mesmo 
0800 para receber denúncias. Quase 15 anos depois, a situação 
pouco mudou e os médicos resgataram a iniciativa de sucesso.

Em ação semelhante, a APM se uniu à Associação Bra-
sileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste) em agosto de 
2012 e manteve um 0800 para orientação sobre os direitos 
dos pacientes em relação aos planos de saúde até dezembro 
daquele ano. Apenas nos primeiros 40 dias úteis de funcio-
namento, o serviço recebeu mais de 600 ligações.

Fonte: site da APM

APM recebe denúncias 
sobre planos de saúde O governo federal e a ANS anunciaram dia 14 de maio a 

suspensão, por três meses, da comercialização de 161 planos de 
saúde, de 36 operadoras em todo o país. A medida começou a va-
ler no dia 16 de maio e foi tomada em razão do descumprimento 
de prazos e critérios estabelecidos pela agência estabelecidos 
para atendimento médico, realização de exames e internações, 
além de negativas indevidas de cobertura.

Segundo a ANS, dos 161 planos, 132 estão sendo sus-
pensos a partir deste 9º ciclo de Monitoramento da Garantia 
de Atendimento e 29 permaneceram com a comercialização 
proibida, desde o ciclo anterior, por não terem alcançado a 
melhoria necessária para serem reativados. Entre as operadoras, 
26 permaneceram proibidas de comercializar seus produtos e 
10 novas empresas entram na lista, sendo que oito delas têm 
planos suspensos pela primeira vez. As suspensões preventivas 
e reativações de planos são divulgadas a cada três meses.

ANS suspende 36 operadoras
As suspensões de planos são resultado das 13.079 

reclamações recebidas no período de 19 de dezembro de 
2013 a 18 de março de 2014 sobre 513 diferentes operadoras. 
Desse total, a ANS obteve 86,3% de resolução na mediação 
de conflitos entre os consumidores e as operadoras sem 
a necessidade de abertura de processos administrativos.

A lista completa de planos suspensos e reativados estão 
no site da ANS  www. ans.gov.br .

PanoRama aTual
• 36 operadoras com planos suspensos
• 161 planos com comercialização suspensa
• 1,7 milhão de consumidores protegidos
• Nos nove ciclos de monitoramento, 868 planos de 

saúde de 113 operadoras foram suspensos e 705 planos 
reativados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
estuda alterar até o fim de junho o processo de importação 
de medicamentos que levam canabidiol, substância química 
encontrada na maconha e que, segundo alguns estudos cien-
tíficos, tem utilidade médica para tratar diversas doenças, 
entre elas, neurológicas.

A informação foi divulgada pelo diretor-adjunto da 
Anvisa, Luiz Roberto Klassmann, durante palestra realizada 
no dia 15 de maio em São Paulo, dentro do 4º Simpósio 
Internacional da Cannabis Medicinal, que discutiu o tema 
com especialistas das áreas médica e jurídica. 

A decisão terá que ser aprovada pela Diretoria Cole-

Anvisa estuda liberar canabidiol
giada da agência, em reunião que vai acontecer até o fim 
deste semestre. Se isso ocorrer, qualquer brasileiro com uma 
prescrição médica em mãos recomendando um medicamento 
com canabidiol, poderá entrar no país de maneira legal com 
o produto, ou recebê-lo por encomenda.

Atualmente, esses remédios estão em uma lista do 
órgão de Vigilância Sanitária que proíbe o uso para fins 
terapêuticos, exceto quando há alguma autorização especial 
para importação concedida pelo próprio diretor da agência 
ou ainda sentença jurídica com a mesma finalidade.

Fonte: G1



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.

 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 

A Associação Paulista de Medicina expõe, a partir de 4 
de junho, parte do acervo do artista Gregório Gruber, que 
tem seu nome relacionado a imagens urbanas de São Paulo. 
A exposição será gratuita e estará aberta a visitas até 12 de 
setembro. O vernissage será às 20h, na Pinacoteca da APM.

Pintor, desenhista, escultor, cenógrafo e fotógrafo, 
Gruber deu início à sua formação artística com cursos 
de piano e teoria musical, na Fundação Armando Álva-
res Penteado (FAAP), em 1965. Frequentou cursos de 
desenho, litografia e gravura em metal, interrompendo 
a Faculdade de Arquitetura em 1971. Cursou Artes 

SobRE a PinaCoTECa
Com mais de 60 obras, o acervo da instituição é dividido em duas mostras permanentes.
A sala modernista conta com obras de artistas como Alfredo Volpi, José Pancetti, Aldemir Martins, Vittorio Gobbis, 

Tarsila do Amaral, Aldo Bonadei, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Lasar Segall, Flávio de Carvalho, Francisco Rebolo, José 
Antonio da Silva e Cândido Portinari, entre outros. 

Já a sala contemporânea realiza exposições temporárias e conta com acervo de obras de artistas como Aldir 
Mendes de Souza, Alex Flemming, Antônio Maia, Antonio Peticov, Arcangelo Ianelli, Caciporé Torres, Claudio 
Tozzi, Inos Corradin, Ivald Granato, Gustavo Rosa e Maria Bonomi, entre outros.

Exposição Gregório Gruber

Obra de Gregório Gruber retrata a ponte estaiada, em São Paulo

ExPoSição GREGóRio GRubER 

Vernissage: 4 de junho de 2014, 20h, quarta-feira
Aberta ao público  de 5 de junho a 12 de setembro 
de 2014
local: Pinacoteca da APM
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 20h
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, 8º andar, 
São Paulo
inGRESSo GRaTuiTo

Plásticas por dois anos e viajou a Paris, onde fez aulas de 
desenho na Académie de la Grande Chaumière. No mesmo 
ano, realizou sua primeira mostra individual, no Masp, 
em São Paulo. Em 1976, recebeu o prêmio de melhor gra-
vura da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Para os críticos, os retratos do artista assemelham-
se a fotografias, por isso, definem sua obra como hiper
-realismo. Avenida São João, 1991, Major Sertório e Paca-
embu, 1993, são exemplos da técnica bem estruturada de 
Gruber. Em suas interpretações sobre a cidade, o vazio 
noturno das ruas e a arquitetura de elevados e túneis.

Por motivo de segurança estamos re-
cadastrando todos os controles 
remotos que dão acesso ao esta-
cionamento da APM. Solicitamos 
aos sócios que compareçam à Casa 
do Médico para a mudança dos 
códigos. Lembramos que o uso do 
estacionamento é privativo dos 
sócios da Associação.

Uso do
estacionamento

A página da APM São José dos Campos no 
Facebook https://www.facebook.com/apmsjc 
tem obtido recordes de visita em assuntos que 
se referem à Defesa Profissional. Por exemplo, 
a resposta do CFM às declarações da presidente 
Dilma já conta com mais de 1.900 acessos. 
Alguns assuntos têm mais acessos na nossa 
página do que nas suas páginas originais. Se 
você tem Facebook curta https://www.face-
book.com/apmsjc e receba as mais recentes 
novidades sobre nossa entidade.

APM no 
Facebook
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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 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)
 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


