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Graças a e-mails enviados aos deputados e senado-
res envolvidos e à mobilização de médicos e lideranças 
de todo o país e a articulação política das entidades 
nacionais, o projeto que estabelece critérios para a ade-
quada contratualização da relação entre operadoras e 
prestadores de serviço segue agora à sanção presidencial. 
Após a aprovação do texto do PL 6964/2010 em caráter 
terminativo pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania da Câmara, 72 deputados assinaram um re-
querimento que pretendia emperrar o projeto e impedir 
o envio imediato à sanção da presidente Dilma Rousseff, 
submetendo-o à aprovação prévia do Plenário da Casa. 

Médicos de todo o país atenderam ao chamado das 
lideranças nacionais e reagiram prontamente à manobra 
que tentou barrar o projeto – supostamente influenciada 
pelas operadoras de planos com o apoio da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A categoria 
conseguiu sensibilizar parte destes parlamentares para 
que assinassem um novo documento (REC 10321/14), 

PL 6964: vitória da categoria 
tem participação da APM SJC

capitaneado pelo deputado André Figueiredo (PDT/CE), 
pedindo a derrubada do recurso.

Além da articulação das entidades médicas nacionais e 
regionais, um grupo orientado pela Comissão de Assuntos 
Políticos (CAP) e pela Comissão Nacional de Saúde Suple-
mentar (COMSU) percorreu os corredores do Congresso 
Nacional e colheu assinaturas de 47 deputados. 

“A articulação dos médicos foi fundamental para 
reverter esse processo político. Agora esperamos que 
essa mesma influência seja exercida por todos os pro-
fissionais da saúde no sentido de garantir a sanção da 
presidente Dilma Rousseff”, esclareceu Alceu Pimentel, 
coordenador da CAP. 

Melhora de serviços – Com a entrada em 
vigor na íntegra do PL 6964/2010, passarão a valer 
uma série de regras que, conjuntamente, contribuirão 
para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas 
operadoras de planos de saúde e equilibrar a relação 

ediTal de CoNvoCaçÃo 

A Associação Paulista de Medicina Secção Regional de São José dos Campos, nos termos de seu Estatuto 
Social, vem dar ciência aos seus associados com direito a voto e convocá-los para comparecerem no dia 28 de 
agosto de 2014, das 9h00 às 18h00, no(s) local(is) de votação abaixo relacionado(s), para eleição, em pleito 
único, do preenchimento dos cargos eletivos desta Regional, observados os dispositivos estatutários e normas 
complementares a respeito.

Fica facultada a apresentação de chapas concorrentes aos cargos eletivos desta Regional mediante pro-
tocolo junto à sua Sede Social, sito Avenida São José, nº 1.187, Centro, São José dos Campos – SP, até as 17 
horas do dia 10 de Julho de 2014.

As eleições para o preenchimento dos cargos eletivos da APM e AMB serão realizadas unicamente de 
forma eletrônica no período consecutivo e ininterrupto de 22 de agosto de 2.014, com início às 09:00 horas 
até o dia 28 de agosto de 2.014, término às 18:00 horas,  através do site da APM: www.apm.org.br.

loCal de voTaçÃo: aveNida sÃo José, Nº 1.187, CeNTro, sÃo José dos CaMpos-sp.
daTa: 28/08/2014, quiNTa-feira

São José dos Campos, 13 de junho de 2014.
Associação Paulista de Medicina

São José dos Campos
Dr. Sérgio dos Passos Ramos

Presidente

Uma nova diretoria da APM São José dos 
Campos será eleita no dia 28 de agosto. O prazo 
para a apresentação de chapas concorrentes aos 
cargos eletivos se encerra no dia 17 de julho de 
2014 às 17h.

As eleições serão realizadas simultaneamente 
aos processos eleitorais da Associação Paulista de 
Medicina e da Associação Médica Brasileira. Nessas 
entidades, a votação será realizada eletronicamen-
te, por meio dos respectivos sites.

O mandato das diretorias é de três anos. Veja 
nesta página Edital com o local da votação em São 
José dos Campos.

entre prestadores de serviços e operadoras. O PL atende 
antigos pleitos da classe: estabelece reajustes anuais 
de honorários, cria procedimentos e prazos para fatu-
ramento de serviços prestados, além de normas para 
descredenciamento, entre outros pontos positivos para 
a qualificação da assistência.

O benefício não se limitará aos médicos. Milhares 
de profissionais de outras categorias (psicólogos, fisio-
terapeutas, nutricionistas e dentistas), que também 
prestam serviços às operadoras, também contarão com 
os avanços do PL, que, em resumo, pode melhorar a as-
sistência para mais de 50 milhões de brasileiros, usuários 
de planos de saúde.

O projeto também obriga os planos de saúde a 
substituir o profissional descredenciado por outro 
equivalente e determina que o consumidor seja avisado 
da mudança com 30 dias de antecedência. As mudanças 
previstas, quando em vigor, trarão maior conforto, 
segurança e sentimento de satisfação para a sociedade.

Eleições na APM

Grande

18 de
outubro

 Baile dos Médicos
60 anos da apm

Troca de comando na APM São José dos Campos

agende esta data: 
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 Móveis

 Persianas

 Projetos de interiores

 Objetos de decoração (abajures, almofadas, tapetes)

 Papéis de parede importados 3D e diversos

 Lustres e iluminação

Av. São João, 1900 - Jardim Colinas - São José dos Campos-SP
rott a.arquitetura@yahoo.com.br

Tel. (12) 3209-9048 • 3302-1438

rott a.arquitetura@yahoo.com.br
(12) 7815-3918 - ID 918 * 25924
Av. São João, 1900 - Jd. das Colinas
São José dos Campos 

Arquiteta Urbanista e de Interiores
CAU: A52930-3

Carla Monica
Rotta Alves

• Projetos de arquitetura e urbanismo
• Arquitetura de interiores em 3D
• Reformas e ambientações residenciais e comerciais
• Equipe de profi ssionais: pintor, gesseiro, tapeceiro etc.
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E as surpresas continuam... O governo 
federal, através do Decreto nº 8.243, de 23 
de maio de 2014 estabelece que os órgãos de 
administração direta e indireta devem ter em 
seus conselhos representantes da sociedade 
civil organizada.

O art. 2º, I, do Decreto nº 8.243 diz 
que a sociedade civil abrange “o cidadão, 
os coletivos, os movimentos sociais insti-
tucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e 
suas organizações”.

O art. 3º do referido decreto concebe a partici-
pação como um direito e o art. 5º do mesmo decreto 
diz que “os órgãos e entidades da administração pú-
blica federal direta e indireta deverão, respeitadas as 
especificidades de cada caso, considerar as instâncias 
e os mecanismos de participação social, previstos 
neste Decreto, para a formulação, a execução, o 
monitoramento e a avaliação de seus programas e 
políticas públicas”, ou seja, o decreto amarra a atuação 
do governo federal à participação dos movimentos 
sociais, coletivos e ONGs, colocando-os como juízes 
do agir estatal.

Claro que uma decisão deste tipo e, ainda por 
cima como decreto, já suscitou diversas reações nos 

que defendem a democracia representativa 
e federativa, que é o sistema de governo 
constitucional do Brasil, principalmente 
por parte dos Presidentes da Câmara e do 
Senado Federal.

Porém uma reflexão de "público inter-
no" deve ser feita a partir deste fato. Desde 
que esta diretoria assumiu a APM São José 
dos Campos, resolvemos resgatar todas as 

instâncias onde os médicos têm representatividade 
ocupando o lugar do coletivo dos médicos.

Sei que é um enorme sacrifício para os colegas que 
nos representam nos mais diversos segmentos participar 
de pautas que muitas vezes nada têm a ver com médicos 
ou com a medicina.

Mas, sabiamente, estamos ocupando os nossos 
espaços. Hoje temos representantes no Conselho 
Municipal de Saúde, Conselho da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo, GEDESP – GRUPO DE ESTUDOS 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E 
POLÍTICO, e São José 2030.

Mais que isso, em cada um desses segmentos 
temos convidado e incentivado diversos médicos dos 
diversos grupos de São José dos Campos a ocuparem 
esses espaços.

O "coletivo" dos médicos

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.

Nós não podemos ser apenas médicos sem inserção 
social. A história recente tem demonstrado isso. O preço 
da omissão é altíssimo.

Por outro lado deixem-me desabafar um pouco. 
Somente nesta última semana mais de cinco médicos 
procuraram auxílio da APM em casos graves de agressão 
aos seus direitos individuais e/ou coletivos.

Nenhum é sócio desta Associação...
Isso é absolutamente triste.
A APM é o coletivo natural dos médicos. Mas 

não sobrevivemos sem sócios. Não recebemos verbas 
federais, estaduais ou municipais. Há muitos anos 
que não temos nenhuma doação de médicos ou de 
famílias de médicos.

A APM é a única entidade a defender os médicos 
com seus próprios recursos e temos feito isso de maneira 
muito significativa.

Você, que está lendo isto, venha para a APM. Seja 
sócio, contribua com suas idéias, traga seus colegas.

Juntos somos mais fortes!

Sergio dos Passos Ramos
Presidente

APM São José dos Campos



Acelerando a luta contra o câncer.
Novo Parque Tecnológico de Radioterapia do Grupo IOV.

- Sistema de Planejamento 3D conformacional e IMRT (PreciseBEAM, XiO, Monaco)
- Radiocirurgia
- Tampo I-Beam EVO para tratamento de pacientes com até 200 kg

São José dos Campos: (12) 3928.9055 | Taubaté: (12) 3634.2063

Dr. Carlos Flávio Turci
Responsável Técnico

CRM-SP 27301

Foto real do equipamento
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Médicos de todo o Brasil promo-
vem um protesto na porta da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
na Av. Augusto Severo, 84 – Glória, no 
dia 7 de agosto, às 11 horas. Os pro-
fissionais se reunirão a partir das 9h 
na sede do Cremerj, Praia de Botafogo 
(228), loja 119b, e seguirão para a ANS.

A intenção é pedir uma explicação 
pública sobre a Agência estar con-
tra o Projeto de Lei 6964/2010, que 
determina a existência de contratos 
escritos prevendo reajustes anuais 
entre prestadores de serviços e ope-
radoras de planos de saúde. "Se a ANS 
não consegue regularizar os contratos, 
não pode se opor a uma lei que o faça”, 
afirma Florisval Meinão, presidente da 
Associação Paulista de Medicina.

A decisão pelo protesto foi to-
mada na última reunião da Comissão 
de Saúde Suplementar (Comsu), em 
Brasília no dia 23 de maio, que reuniu 
as três entidades nacionais – Associação 
Médica Brasileira, Conselho Federal de 
Medicina e Federação Nacional dos Mé-
dicos – e suas representações estaduais, 
entre elas a APM.

Manifestação 
na ANS

Os médicos, por meio de suas entidades representativas 
aliadas em reunião ampliada da Comissão Nacional de Saúde 
Suplementar (Comsu), exprimem sua indignação com a atuação 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que não tem 
cumprido seu dever legal de regular setor. Além de omissa, a 
Agência tem atuado em desfavor dos profissionais e em prol 
dos interesses das operadoras de planos de saúde, colocando 
em risco a assistência oferecida a 25% da população. 

Apesar da inclusão do item relacionamento entre opera-
doras e prestadores de serviço na Agenda Regulatória da ANS 
2013/2014 (contratualização e hierarquização), as demandas 
relativas aos médicos ainda não foram contempladas.  Pelo 
contrário, a Agência tem anunciado ações que, na realidade, 
acirram conflitos e problemas no setor. Uma delas é a recente 
proposta, apresentada por meio da Consulta Pública nº 54/13, 
que supostamente responderia à necessidade de regras mais 
claras nos contratos entre prestadores de serviços e operadoras.

Após forte rejeição dos médicos, a proposta da ANS foi 
alterada e editada na forma da Resolução Normativa nº 346/14, 
que instituiu o Comitê de Incentivo às Boas Práticas entre Ope-
radoras e Prestadores (COBOP). Contudo, a medida gera outras 
preocupações, pois induz à criação de mecanismos antiéticos, 
como a “redução da utilização dos modelos de pagamento por 
procedimento”. Na prática, a iniciativa resgata a polêmica 
tese do pagamento por performance, a qual é repudiada por 
beneficiar os empresários, em detrimento dos interesses dos 
profissionais e dos pacientes. 

Carta Aberta dos
Médicos Brasileiros à ANS

Desde 2010 as entidades médicas têm pressionado pu-
blicamente a ANS no sentido de se estabelecer um equilíbrio 
de forças no setor por meio da inserção de cláusulas obriga-
tórias em novos contratos entre médicos e planos de saúde. 
Em abril de 2012, as entidades encaminharam proposta de 
contratualização (com 15 itens) que tem sido ignorada pela 
Agência. Além disso, no fim de 2013, foi entregue sugestão 
para hierarquização de procedimentos, para a qual também 
não houve resposta.

Diante desse quadro de desequilíbrio instalado, onde as 
soluções apresentadas são inócuas e evidenciam o desprestígio 
aos interesses de profissionais e pacientes, os médicos brasi-
leiros exigem da ANS: 

1) A adoção dos critérios para a contratualização 
entre médicos e operadoras, tendo como base a proposta 
entregue pelas entidades médicas em abril de 2012;

2) A adoção da Classificação Brasileira Hierarquizada 
de Procedimentos Médicos (CBHPM) como referência para a 
nova hierarquização.

Ressaltamos que sem o atendimento dessa pauta mínima, 
com a qual a ANS assumiu compromisso ao editar sua Agenda 
Regulatória 2013/2014, há iminente risco de prejuízos na 
assistência oferecida aos cerca de 50 milhões de brasileiros 
que fazem uso dos serviços contratados. 

Brasília, 28 de maio de 2014.
COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

– COMSU
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Diante de anúncio feito pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva (Sobrati) de implantação de 
um suposto “programa educacional de graduação em medicina para profissionais de saúde” pelo qual pro-
fissionais da área de saúde (não médicos), com no mínimo dois anos de experiência, poderiam ingressar 
em curso especial de graduação em medicina através da universidade boliviana UDABOL, recebendo sua 
supervisão, o Conselho Federal de Medicina (CFM) vem a público expressar seu repúdio contra o fato e 
oferecer os seguintes esclarecimentos:

1. A Sobrati não é reconhecida pelo CFM como legítima representante do segmento médico relacionado 
à área ou à especialidade de medicina intensiva;

2. O programa de graduação em Medicina oferecido pela Sobrati é destituído de autorização legal para 
funcionamento emitida pelos órgãos responsáveis pelo sistema de ensino;

3. O CFM entrará com ações judiciais cabíveis contra a intenção anunciada pela Sobrati, fundamentada 
em elementos indicativos de suposta prática de infrações administrativas e criminais.

Finalmente, o CFM condena a ação irresponsável de pessoas e entidades que, por conta de interesses 
particulares e financeiros, não se preocupam em expor inúmeros jovens e suas famílias a situações de danos 
e prejuízos morais e materiais.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM)

CFM se posiciona sobre caso Sobrati
“O Conselho Federal de Medicina (CFM) condena a ação irresponsável de pessoas e entidades que, por conta 

de interesses particulares e financeiros, não se preocupam em expor inúmeros jovens e suas famílias a situações de 
danos e prejuízos morais e materiais”. A crítica consta em nota editada pelo CFM diante do anúncio da Sociedade 
Brasileira de Terapia Intensiva (Sobrati) de implantação de um suposto “programa educacional de graduação em 
medicina para profissionais de saúde”.

Para o CFM, a Sobrati não é reconhecida como legítima representante do segmento médico relacionado à área 
ou à especialidade de medicina intensiva e seu programa de graduação em Medicina é destituído de autorização 
legal para funcionamento.

Leia abaixo a íntegra da nota:

NoTa de esClareCiMeNTo – soBraTi

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. 
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

Informamos alteração do e-mail 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.

Acesse o nosso

Mudança de E-mail



 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 diretoria da apM comunica que 
foi renovado o contrato de assessoria 
Jurídica com o escritório do dr. aníbal 
Monteiro de Castro. relembramos que 
esta assessoria é exclusiva para sócios 
da regional de são José dos Campos 
que estejam em dia com suas obrigações 
sociais e o fato gerador do processo seja 
posterior à admissão do sócio. portanto, 
mantenha seus direitos permanecendo 
associado.

parabéns aos colegas aniversariantes de julho!
Paulo Maurício C. Bruno (2), Marcio Augusto da Costa (5), Antonio Carlos Correa (6), Othon Mercadante 

Becker (6), Glaucia Baggio Aguiar de Oliveira (8), Antonio Carlos Teixeira de Andrade (11), Emerson Nunes Lima 

(11), Larisa Steele Santos (11), Alfredo Jorge S. Souza (13), Luciene Lauria de Souza (14), Pedro Roberto Alves 

Ribeiro (14), Frederico Pereira Veiga (16), Inaura Maria Conceição Évora (17), Francir Veneziani Silva (18), Mario 

Silva Jorge (18), Raquel Alvarenga (19), Vicente de Paula Cirio Nogueira (19), Tsutomu Matsumoto (21), Jaime 

da Conceição Araujo (22), José Luiz Candolo (23), Álvaro Machuca (24), Tadeu Fernandes Rocha (24), Luciano 

Guedes Jorge (25), Emil Del Corso (28), Rosa Maria Sannuti (29), Micélia Oliveira Salgado (31).

Assessoria 
Jurídica

• Carlos Henrique Gonçalves Vilela – geriatria
• Celestino Carvalho Junior – cardiologia
• Ellen Miyazaki – pediatria
• Heriberto Brito de Oliveira – angiologia e cirurgia 
vascular
• Juliana Vieira Campos – clínica médica
• Leandro Dalla Villa – cirurgia geral
• Leandro Vicentin Garcia – cirurgia vascular
• Marcelo Silva de Souza – clínica médica
• Marina Valverde Rodrigues Passos – clínica médica
• Rosyane Rena de Freitas – cancerologia cirúrgica

novos sócios

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

Mensalidade da

De médico
para médico

classificados

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, recep-

ção 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. 

A Diretoria da Associação Paulista de Medicina Regional São 
José dos Campos resolveu reajustar o valor da mensalidade para 
R$ 50,00 (cinquenta reais) a partir de 1º de agosto.

Ressalte-se que o ultimo reajuste foi aplicado em 2011 e o 
valor da mensalidade procura estar o mais próximo 

possível da filosofia inicial desta Associação, que 
é valor da mensalidade semelhante ao valor de 
uma consulta medica de plano de saúde por mês.

Após a extinção do Selo Médico, a APM tem 
como única fonte de manutenção a mensalidade 
de seus associados.
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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


