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Seção I
Do Objeto, Natureza do Contrato e Descrição dos Serviços

Contratados
Art. 8º O objeto e a natureza do contrato devem ser ex-

pressos, incluído o regime de atendimento e os serviços contrata-
dos.

Parágrafo único. Deve haver previsão expressa sobre a pos-
sibilidade de exclusão ou inclusão de procedimentos durante a vi-
gência do contrato.

Art. 9º Os serviços contratados pela operadora devem ser
descritos por procedimentos, de acordo com a Tabela de Terminologia
Unificada em Saúde Suplementar - TUSS, vigente.

Art. 10. Deve haver previsão expressa que é vedada a exi-
gência de prestação pecuniária por parte do Prestador ao beneficiário
de plano de saúde, por qualquer meio de pagamento, referente aos
procedimentos contratados, excetuado os casos previstos na regu-
lamentação da saúde suplementar de Mecanismos de Regulação Fi-
nanceira.

Seção II
Da Definição dos Valores dos Serviços Contratados, dos

Critérios, da Forma e da Periodicidade do seu Reajuste e dos Prazos
e Procedimentos para Faturamento e Pagamento dos Serviços Pres-
tados

Art. 11. Os valores dos serviços contratados devem ser ex-
pressos em moeda corrente ou tabela de referência.

Art. 12. A forma de reajuste dos serviços contratados deve
ser expressa de modo claro e objetivo.

§ 1º É admitida a utilização de indicadores ou critérios de
qualidade e desempenho da assistência e serviços prestados, pre-
viamente discutidos e aceitos pelas partes, na composição do reajuste,
desde que não infrinja o disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, e demais regulamentações da ANS em vigor.

§ 2º O reajuste deve ser aplicado anualmente na data de
aniversário do contrato escrito.

§ 3º É admitida a previsão de livre negociação como forma
de reajuste, sendo que o período de negociação será de 90 (noventa)
dias corridos, improrrogáveis, contados a partir de 1º (primeiro) de
janeiro de cada ano;

Art. 13. Os prazos e procedimentos para faturamento e pa-
gamento dos serviços prestados devem ser expressos.

Art. 14. A rotina de auditoria administrativa e técnica deve
ser expressa, inclusive quanto a:

I - hipóteses em que o Prestador poderá incorrer em glosa
sobre o faturamento apresentado;

II - prazos para contestação da glosa, para resposta da ope-
radora e para pagamento dos serviços em caso de revogação da glosa
aplicada; e

III - conformidade com a legislação específica dos conselhos
profissionais sobre o exercício da função de auditor.

Parágrafo único. O prazo acordado para contestação da glosa
deve ser igual ao prazo acordado para resposta da operadora.

Seção III
Da Identificação dos Atos, Eventos e Procedimentos As-

sistenciais que Necessitem de Autorização da Operadora
Art. 15. Os atos, eventos e procedimentos assistenciais que

necessitem de autorização da operadora devem ser expressos, in-
clusive quanto a:

I - rotina operacional para autorização;
II - responsabilidade das partes na rotina operacional; e
III - prazo de resposta para concessão da autorização ou

negativa fundamentada conforme padrão TISS.
Seção IV
Da Vigência do Contrato e dos Critérios e Procedimentos

para Prorrogação, Renovação e Rescisão
Art. 16. O prazo de vigência, os critérios e procedimentos

para prorrogação, renovação e rescisão do contrato devem ser ex-
pressos, inclusive quanto à:

I - prazo para notificação de rescisão ou não renovação
contratual, bem como de suas eventuais exceções;

II - obrigação de identificação formal pelo Prestador, pessoa
física ou jurídica, ao responsável técnico da operadora dos pacientes
que se encontrem em tratamento continuado, pré-natal, pré-operatório
ou que necessitem de atenção especial, acompanhada de laudo com as
informações necessárias à continuidade do tratamento com outro
Prestador, respeitado o sigilo profissional, sem prejuízo do disposto
no §2º do art. 17 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998;

III - obrigação de comunicação formal pelo Prestador aos
pacientes que se enquadrem no inciso II deste artigo.

Seção V
Das Penalidades pelo não Cumprimento das Obrigações Es-

tabelecidas
Art. 17. As penalidades pelo não cumprimento das obri-

gações estabelecidas para ambas as partes devem ser expressas.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 18 Excepcionalmente no primeiro ano de vigência desta

Resolução, os contratos com data de aniversário que compreenda os
primeiros noventa dias, contados a partir de 1º de janeiro, o valor do
reajuste será proporcionalmente estabelecido considerando este pe-
ríodo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. A operadora deve garantir o atendimento dos pa-

cientes identificados na forma do inciso II, do art. 16, em Prestadores
que possuam os recursos assistenciais necessários à continuidade da
sua assistência, respeitados os prazos estabelecidos na RN nº 259, de
17 de junho de 2011.

Art. 20. O disposto nesta Resolução não se aplica a:
I - relação entre o profissional de saúde cooperado, sub-

metido ao regime jurídico das sociedades cooperativas na forma da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a operadora classificada
na modalidade de cooperativa, médica ou odontológica, a qual está
associado;

II - profissionais de saúde com vínculo empregatício com as
operadoras;

III - administradoras de benefícios.
Art. 21. As cláusulas de contratos escritos celebrados an-

teriormente à vigência desta Resolução que estivrem em desacordo
com suas disposições devem ser ajustadas em até doze meses, con-
tados do início da vigência desta Resolução.

Art. 22. As operadoras que mantenham contrato não escrito
com prestadores de serviço permanecem em situação de irregula-
ridade, sujeitas à aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 23. O descumprimento do disposto nesta Resolução su-
jeitará a operadora às sanções administrativas cabíveis previstas na
regulamentação em vigor.

Art. 24. Revogam-se as RN nº 42, 4 de julho de 2003, RN nº
54, 28 de novembro de 2003, RN nº 60, 19 de dezembro de 2003, RN
nº 71, 17 de março de 2004, RN nº 79, 31 de agosto de 2004, RN nº
91, 4 de março de 2005, RN nº 108, 9 de agosto de 2005, RN nº 241,
3 de dezembro de 2010, RN nº 286, 10 de fevereiro de 2012, RN nº
346, de 2 de abril de 2014; e a Instrução Normativa - IN nº 49, 17 de
maio de 2012.

§1º Os instrumentos contratuais que foram celebrados antes
da vigência desta Resolução, que naquela época estavam em de-
sacordo com as demais normas expedidas pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar, permanecem sujeitos à aplicação de penalidades
cabíveis.

§ 2º As infrações praticadas durante a vigência das normas
previstas no caput permanecem sujeitas à aplicação de penalidades.

Art. 25. Esta Resolução Normativa entra em vigor no dia 22
de dezembro de 2014.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 364,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a definição de índice de rea-
juste pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS - a ser aplicado pelas
operadoras de planos de assistência à saúde
aos seus prestadores de serviços de atenção
à saúde em situações específicas.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, em vista do que dispõem os incisos II e IV do art.
4o e os incisos II e IV do art. 10, todos da Lei n° 9.961, de 28 de
janeiro de 2000; e o art. 17-A da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
alterada pela Lei nº 13.003, de 24 de junho de 2014, em reunião
realizada em 10 de dezembro de 2014, adotou a seguinte Resolução
Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Resolução Normativa - RN, dispõe sobre a

definição de índice de reajuste pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS - a ser aplicado pelas operadoras de planos de
assistência à saúde aos seus prestadores de serviços de atenção à
saúde em situações específicas.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I - prestador: pessoa física ou jurídica que presta serviços de

atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde;
e

II - forma de reajuste: a maneira pela qual as partes definem
a correção dos valores dos serviços contratados.

CAPÍTULO II
DO ÍNDICE DE REAJUSTE DEFINIDO PELA ANS
Art. 3º O índice de reajuste será definido pela ANS con-

forme disposto no § 4º do art. 17-A da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, incluído pela Lei nº 13.003, de 24 de junho de 2014, e será
limitado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IP-
CA.

Art. 4º A operadora deverá utilizar o índice de reajuste de-
finido pela ANS como forma de reajuste nos contratos escritos fir-
mados com seus Prestadores quando preenchidos ambos os critérios
abaixo:

I - houver previsão contratual de livre negociação como
única forma de reajuste; e

II - não houver acordo entre as partes ao término do período
de negociação, conforme estabelecido na Resolução Normativa - RN
nº 363, de 11 de dezembro de 2014, art. 12, § 3º.

§ 1º O índice de reajuste definido pela ANS, quando pre-
enchidos os critérios dispostos neste artigo, deve ser aplicado na data
de aniversário do contrato escrito.

§ 2º O IPCA a ser aplicado deve corresponder ao valor
acumulado nos 12 meses anteriores à data do aniversário do contrato
escrito, considerando a última competência divulgada oficialmente
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 5º O índice de reajuste definido pela ANS, nas situações
em que couber sua aplicação, incidirá sobre o valor dos serviços
contratados, com exceção de órteses, próteses, materiais e medica-
mentos que sejam faturados separados dos serviços.

Parágrafo único. Para as entidades hospitalares a aplicação
do índice será conforme estabelecido no contrato.

Art. 6º Na inexistência de contrato escrito entre as partes,
não se aplicará o índice de reajuste definido pela ANS.

Art. 7º Ao índice de reajuste definido pela ANS será apli-
cado um Fator de Qualidade a ser descrito através de Instrução
Normativa.

§ 1º Para os profissionais de saúde a ANS utilizará na com-
posição do Fator de Qualidade critérios estabelecidos pelos conselhos
profissionais correspondentes em parceria com a ANS em grupo a ser
constituído para este fim.

§ 2º Para os demais estabelecimentos de saúde a ANS uti-
lizará na composição do fator de qualidade certificados de Acre-
ditação e de Certificação de serviços estabelecidos no setor de saúde
suplementar, em grupo a ser constituído para este fim.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 8º Excepcionalmente, no primeiro ano de vigência desta

Resolução, o índice da ANS será aplicável nos casos de contratos
escritos sem cláusula de forma de reajuste e nos casos de contratos
não escritos, observados os seguintes critérios:

I - existência de relação contratual pelo período mínimo de
12 meses; e

II - aplicação do índice na data de aniversário do contrato,
para os contratos escritos, ou na data de aniversário do inicio da
prestação de serviço, para os contratos não escritos.

Art. 9º Fica definido o prazo, contado a partir da vigência
desta Resolução, de 2 (dois) anos, para os profissionais de saúde, e 1
(um) ano, para os demais estabelecimentos de saúde, para o início da
aplicação do Fator de Qualidade.

Parágrafo único. Até a vigência da aplicação do Fator de
Qualidade, conforme os prazos estabelecidos no caput, a aplicação do
índice definido pela ANS, quando couber, será integral respeitando o
disposto no §2º do art. 4º desta Resolução.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. O disposto nesta Resolução não se aplica a:
I - relação entre o profissional de saúde cooperado, sub-

metido ao regime jurídico das sociedades cooperativas na forma da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a operadora classificada
na modalidade de cooperativa, médica ou odontológica, a qual está
associado;

II - profissionais de saúde com vínculo empregatício com as
operadoras;

III - administradoras de benefícios.
Art. 11. O descumprimento do disposto nesta Resolução su-

jeitará a operadora às sanções administrativas cabíveis previstas na
regulamentação em vigor.

Art. 12. Esta Resolução Normativa entra em vigor no dia 22
de dezembro de 2014.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 365,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a substituição de prestadores
de serviços de atenção à saúde não hos-
pitalares.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, em vista do que dispõem o inciso IV do art. 4o e os
incisos II e IV do art. 10, todos da Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de
2000; e o art. 17 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada pela
Lei nº 13.003, de 24 de junho de 2014, em reunião realizada em 10
de dezembro de 2014, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu,
Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Resolução Normativa - RN, dispõe sobre a

substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hos-
pitalares.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I - prestador: pessoa física ou jurídica que presta serviços de

atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde;
e

II - Região de Saúde: o espaço geográfico definido na Re-
solução Normativa - RN nº 259, de 17 de junho de 2011, e suas
alterações, combinada com a Instrução Normativa - IN DIPRO nº 37,
de 25 de novembro de 2011.

CAPÍTULO II
DA SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADORES NÃO HOSPI-

TA L A R E S
Seção I
Da Substituição
Art. 3º É facultada a substituição de prestadores de serviços

de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente
e mediante comunicação aos beneficiários com 30 (trinta) dias de
antecedência.

§ 1º A operadora poderá indicar estabelecimento para subs-
tituição já pertencente a sua rede de atendimento desde que com-
provado, através de aditivo contratual, que houve aumento da ca-
pacidade de atendimento correspondente aos serviços que estão sendo
excluídos.

§ 2º O disposto no caput se aplica às pessoas físicas ou
jurídicas, independentemente de sua condição como contratados, re-
ferenciados ou credenciados.

§ 3º A substituição deve observar a legislação da saúde
suplementar, em especial, no que se refere ao cumprimento dos pra-
zos de atendimento e à garantia das coberturas previstas nos contratos
dos beneficiários.

 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 
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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.

 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 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

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

De médico 
para médico

CLASSIFICADOS

Desde a regulação da Saúde Suplementar no Brasil pela Lei 9.656/98 e da 
criação da ANS pela Medida Provisória 2.012-2, de 30 de dezembro de 1999, 
que o Movimento Médico tem lutado para que esta Agência assuma de fato 
sua parcela na regulação dos preços pagos pelas operadoras aos prestadores 
médicos. A ANS sempre defendeu que devesse haver livre negociação entre 
as partes. Como seria possível a negociação entre os gigantes do setor e 
os milhares de prestadores médicos? Os reajustes praticados, bem como 
as tabelas utilizadas, sempre foram uma imposição de cima para baixo, 
não restando alternativas aos médicos. Mais ainda, quando as Associações 
Médicas estabeleceram preços referenciais para os médicos foram acusadas de 
cartel por outro órgão do governo, o CADE.

No entanto, ao final de 2014, a ANS finalmente intervém nesta 
situação de exploração do médico ao definir regras e índices claros de 
reajustes financeiros. Trata-se da maior vitória do Movimento Médico 
desde a implantação da medicina suplementar no país.

Uma das novidades é que a resolução atinge tanto pessoas físicas 
como jurídicas. As operadoras sempre entenderam que os reajustes para 
as jurídicas seguiam regras próprias. Agora, o índice é o mesmo.

Outra novidade é a fixação do IPCA como referência para este índice.
Infelizmente a resolução não abrangeu as cooperativas médicas, ou 

seja, 30% dos médicos que atendem medicina suplementar não serão 
beneficiados com esta medida. No entanto, a ANS determina que estes 
reajustes façam parte da deliberação das cooperativas e sejam claramente 
definidos nas Assembleias Gerais das mesmas.

A íntegra da resolução pode ser encontrada em nossa página do Fa-
cebook: https://www.facebook.com/apmsjc ou na nossa página eletrônica 
https://apmsjc.wordpress.com/2014/12/15/1109/ 

Reajuste Anual de 
Honorários Médicos

A maior vitória do Movimento Médico desde a implantação da medicina suplementar no país
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Seção I
Do Objeto, Natureza do Contrato e Descrição dos Serviços

Contratados
Art. 8º O objeto e a natureza do contrato devem ser ex-

pressos, incluído o regime de atendimento e os serviços contrata-
dos.

Parágrafo único. Deve haver previsão expressa sobre a pos-
sibilidade de exclusão ou inclusão de procedimentos durante a vi-
gência do contrato.

Art. 9º Os serviços contratados pela operadora devem ser
descritos por procedimentos, de acordo com a Tabela de Terminologia
Unificada em Saúde Suplementar - TUSS, vigente.

Art. 10. Deve haver previsão expressa que é vedada a exi-
gência de prestação pecuniária por parte do Prestador ao beneficiário
de plano de saúde, por qualquer meio de pagamento, referente aos
procedimentos contratados, excetuado os casos previstos na regu-
lamentação da saúde suplementar de Mecanismos de Regulação Fi-
nanceira.

Seção II
Da Definição dos Valores dos Serviços Contratados, dos

Critérios, da Forma e da Periodicidade do seu Reajuste e dos Prazos
e Procedimentos para Faturamento e Pagamento dos Serviços Pres-
tados

Art. 11. Os valores dos serviços contratados devem ser ex-
pressos em moeda corrente ou tabela de referência.

Art. 12. A forma de reajuste dos serviços contratados deve
ser expressa de modo claro e objetivo.

§ 1º É admitida a utilização de indicadores ou critérios de
qualidade e desempenho da assistência e serviços prestados, pre-
viamente discutidos e aceitos pelas partes, na composição do reajuste,
desde que não infrinja o disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, e demais regulamentações da ANS em vigor.

§ 2º O reajuste deve ser aplicado anualmente na data de
aniversário do contrato escrito.

§ 3º É admitida a previsão de livre negociação como forma
de reajuste, sendo que o período de negociação será de 90 (noventa)
dias corridos, improrrogáveis, contados a partir de 1º (primeiro) de
janeiro de cada ano;

Art. 13. Os prazos e procedimentos para faturamento e pa-
gamento dos serviços prestados devem ser expressos.

Art. 14. A rotina de auditoria administrativa e técnica deve
ser expressa, inclusive quanto a:

I - hipóteses em que o Prestador poderá incorrer em glosa
sobre o faturamento apresentado;

II - prazos para contestação da glosa, para resposta da ope-
radora e para pagamento dos serviços em caso de revogação da glosa
aplicada; e

III - conformidade com a legislação específica dos conselhos
profissionais sobre o exercício da função de auditor.

Parágrafo único. O prazo acordado para contestação da glosa
deve ser igual ao prazo acordado para resposta da operadora.

Seção III
Da Identificação dos Atos, Eventos e Procedimentos As-

sistenciais que Necessitem de Autorização da Operadora
Art. 15. Os atos, eventos e procedimentos assistenciais que

necessitem de autorização da operadora devem ser expressos, in-
clusive quanto a:

I - rotina operacional para autorização;
II - responsabilidade das partes na rotina operacional; e
III - prazo de resposta para concessão da autorização ou

negativa fundamentada conforme padrão TISS.
Seção IV
Da Vigência do Contrato e dos Critérios e Procedimentos

para Prorrogação, Renovação e Rescisão
Art. 16. O prazo de vigência, os critérios e procedimentos

para prorrogação, renovação e rescisão do contrato devem ser ex-
pressos, inclusive quanto à:

I - prazo para notificação de rescisão ou não renovação
contratual, bem como de suas eventuais exceções;

II - obrigação de identificação formal pelo Prestador, pessoa
física ou jurídica, ao responsável técnico da operadora dos pacientes
que se encontrem em tratamento continuado, pré-natal, pré-operatório
ou que necessitem de atenção especial, acompanhada de laudo com as
informações necessárias à continuidade do tratamento com outro
Prestador, respeitado o sigilo profissional, sem prejuízo do disposto
no §2º do art. 17 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998;

III - obrigação de comunicação formal pelo Prestador aos
pacientes que se enquadrem no inciso II deste artigo.

Seção V
Das Penalidades pelo não Cumprimento das Obrigações Es-

tabelecidas
Art. 17. As penalidades pelo não cumprimento das obri-

gações estabelecidas para ambas as partes devem ser expressas.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 18 Excepcionalmente no primeiro ano de vigência desta

Resolução, os contratos com data de aniversário que compreenda os
primeiros noventa dias, contados a partir de 1º de janeiro, o valor do
reajuste será proporcionalmente estabelecido considerando este pe-
ríodo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. A operadora deve garantir o atendimento dos pa-

cientes identificados na forma do inciso II, do art. 16, em Prestadores
que possuam os recursos assistenciais necessários à continuidade da
sua assistência, respeitados os prazos estabelecidos na RN nº 259, de
17 de junho de 2011.

Art. 20. O disposto nesta Resolução não se aplica a:
I - relação entre o profissional de saúde cooperado, sub-

metido ao regime jurídico das sociedades cooperativas na forma da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a operadora classificada
na modalidade de cooperativa, médica ou odontológica, a qual está
associado;

II - profissionais de saúde com vínculo empregatício com as
operadoras;

III - administradoras de benefícios.
Art. 21. As cláusulas de contratos escritos celebrados an-

teriormente à vigência desta Resolução que estivrem em desacordo
com suas disposições devem ser ajustadas em até doze meses, con-
tados do início da vigência desta Resolução.

Art. 22. As operadoras que mantenham contrato não escrito
com prestadores de serviço permanecem em situação de irregula-
ridade, sujeitas à aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 23. O descumprimento do disposto nesta Resolução su-
jeitará a operadora às sanções administrativas cabíveis previstas na
regulamentação em vigor.

Art. 24. Revogam-se as RN nº 42, 4 de julho de 2003, RN nº
54, 28 de novembro de 2003, RN nº 60, 19 de dezembro de 2003, RN
nº 71, 17 de março de 2004, RN nº 79, 31 de agosto de 2004, RN nº
91, 4 de março de 2005, RN nº 108, 9 de agosto de 2005, RN nº 241,
3 de dezembro de 2010, RN nº 286, 10 de fevereiro de 2012, RN nº
346, de 2 de abril de 2014; e a Instrução Normativa - IN nº 49, 17 de
maio de 2012.

§1º Os instrumentos contratuais que foram celebrados antes
da vigência desta Resolução, que naquela época estavam em de-
sacordo com as demais normas expedidas pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar, permanecem sujeitos à aplicação de penalidades
cabíveis.

§ 2º As infrações praticadas durante a vigência das normas
previstas no caput permanecem sujeitas à aplicação de penalidades.

Art. 25. Esta Resolução Normativa entra em vigor no dia 22
de dezembro de 2014.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 364,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a definição de índice de rea-
juste pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS - a ser aplicado pelas
operadoras de planos de assistência à saúde
aos seus prestadores de serviços de atenção
à saúde em situações específicas.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, em vista do que dispõem os incisos II e IV do art.
4o e os incisos II e IV do art. 10, todos da Lei n° 9.961, de 28 de
janeiro de 2000; e o art. 17-A da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
alterada pela Lei nº 13.003, de 24 de junho de 2014, em reunião
realizada em 10 de dezembro de 2014, adotou a seguinte Resolução
Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Resolução Normativa - RN, dispõe sobre a

definição de índice de reajuste pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS - a ser aplicado pelas operadoras de planos de
assistência à saúde aos seus prestadores de serviços de atenção à
saúde em situações específicas.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I - prestador: pessoa física ou jurídica que presta serviços de

atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde;
e

II - forma de reajuste: a maneira pela qual as partes definem
a correção dos valores dos serviços contratados.

CAPÍTULO II
DO ÍNDICE DE REAJUSTE DEFINIDO PELA ANS
Art. 3º O índice de reajuste será definido pela ANS con-

forme disposto no § 4º do art. 17-A da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, incluído pela Lei nº 13.003, de 24 de junho de 2014, e será
limitado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IP-
CA.

Art. 4º A operadora deverá utilizar o índice de reajuste de-
finido pela ANS como forma de reajuste nos contratos escritos fir-
mados com seus Prestadores quando preenchidos ambos os critérios
abaixo:

I - houver previsão contratual de livre negociação como
única forma de reajuste; e

II - não houver acordo entre as partes ao término do período
de negociação, conforme estabelecido na Resolução Normativa - RN
nº 363, de 11 de dezembro de 2014, art. 12, § 3º.

§ 1º O índice de reajuste definido pela ANS, quando pre-
enchidos os critérios dispostos neste artigo, deve ser aplicado na data
de aniversário do contrato escrito.

§ 2º O IPCA a ser aplicado deve corresponder ao valor
acumulado nos 12 meses anteriores à data do aniversário do contrato
escrito, considerando a última competência divulgada oficialmente
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 5º O índice de reajuste definido pela ANS, nas situações
em que couber sua aplicação, incidirá sobre o valor dos serviços
contratados, com exceção de órteses, próteses, materiais e medica-
mentos que sejam faturados separados dos serviços.

Parágrafo único. Para as entidades hospitalares a aplicação
do índice será conforme estabelecido no contrato.

Art. 6º Na inexistência de contrato escrito entre as partes,
não se aplicará o índice de reajuste definido pela ANS.

Art. 7º Ao índice de reajuste definido pela ANS será apli-
cado um Fator de Qualidade a ser descrito através de Instrução
Normativa.

§ 1º Para os profissionais de saúde a ANS utilizará na com-
posição do Fator de Qualidade critérios estabelecidos pelos conselhos
profissionais correspondentes em parceria com a ANS em grupo a ser
constituído para este fim.

§ 2º Para os demais estabelecimentos de saúde a ANS uti-
lizará na composição do fator de qualidade certificados de Acre-
ditação e de Certificação de serviços estabelecidos no setor de saúde
suplementar, em grupo a ser constituído para este fim.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 8º Excepcionalmente, no primeiro ano de vigência desta

Resolução, o índice da ANS será aplicável nos casos de contratos
escritos sem cláusula de forma de reajuste e nos casos de contratos
não escritos, observados os seguintes critérios:

I - existência de relação contratual pelo período mínimo de
12 meses; e

II - aplicação do índice na data de aniversário do contrato,
para os contratos escritos, ou na data de aniversário do inicio da
prestação de serviço, para os contratos não escritos.

Art. 9º Fica definido o prazo, contado a partir da vigência
desta Resolução, de 2 (dois) anos, para os profissionais de saúde, e 1
(um) ano, para os demais estabelecimentos de saúde, para o início da
aplicação do Fator de Qualidade.

Parágrafo único. Até a vigência da aplicação do Fator de
Qualidade, conforme os prazos estabelecidos no caput, a aplicação do
índice definido pela ANS, quando couber, será integral respeitando o
disposto no §2º do art. 4º desta Resolução.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. O disposto nesta Resolução não se aplica a:
I - relação entre o profissional de saúde cooperado, sub-

metido ao regime jurídico das sociedades cooperativas na forma da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a operadora classificada
na modalidade de cooperativa, médica ou odontológica, a qual está
associado;

II - profissionais de saúde com vínculo empregatício com as
operadoras;

III - administradoras de benefícios.
Art. 11. O descumprimento do disposto nesta Resolução su-

jeitará a operadora às sanções administrativas cabíveis previstas na
regulamentação em vigor.

Art. 12. Esta Resolução Normativa entra em vigor no dia 22
de dezembro de 2014.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 365,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a substituição de prestadores
de serviços de atenção à saúde não hos-
pitalares.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, em vista do que dispõem o inciso IV do art. 4o e os
incisos II e IV do art. 10, todos da Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de
2000; e o art. 17 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada pela
Lei nº 13.003, de 24 de junho de 2014, em reunião realizada em 10
de dezembro de 2014, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu,
Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Resolução Normativa - RN, dispõe sobre a

substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hos-
pitalares.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I - prestador: pessoa física ou jurídica que presta serviços de

atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde;
e

II - Região de Saúde: o espaço geográfico definido na Re-
solução Normativa - RN nº 259, de 17 de junho de 2011, e suas
alterações, combinada com a Instrução Normativa - IN DIPRO nº 37,
de 25 de novembro de 2011.

CAPÍTULO II
DA SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADORES NÃO HOSPI-

TA L A R E S
Seção I
Da Substituição
Art. 3º É facultada a substituição de prestadores de serviços

de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente
e mediante comunicação aos beneficiários com 30 (trinta) dias de
antecedência.

§ 1º A operadora poderá indicar estabelecimento para subs-
tituição já pertencente a sua rede de atendimento desde que com-
provado, através de aditivo contratual, que houve aumento da ca-
pacidade de atendimento correspondente aos serviços que estão sendo
excluídos.

§ 2º O disposto no caput se aplica às pessoas físicas ou
jurídicas, independentemente de sua condição como contratados, re-
ferenciados ou credenciados.

§ 3º A substituição deve observar a legislação da saúde
suplementar, em especial, no que se refere ao cumprimento dos pra-
zos de atendimento e à garantia das coberturas previstas nos contratos
dos beneficiários.

• 03 de fevereiro (3ª feira) - 
Revisão do Planejamento. 
Início do Estudo 2015

• 03 de março (3ª feira) 
• 07 de abril (3ª feira)
• 05 de maio (3ª feira)
• 02 de junho (3ª feira)
• Julho - Férias
• 11 de agosto (3ª feira)
• 08 de setembro (3ª feira)
• 15 de outubro (5ª feira) - Missa do 

Dia do Médico - Catedral São Dimas
• 03 de novembro (3ª feira) - Avaliação 

do ano
• 07 de dezembro (2ª feira) - Natal: Missa 

e Confraternização

Local: Sanatório Maria Imaculada 
(exceto 15/10)
Horário: 20h
Tema do Estudo: a definir

Grupo São Lucas
O Grupo de Médicos Católicos São Lucas informa as datas de suas reuniões para 2015:

ALUGA-SE sala comercial, 35 m², edifício São 
José Prime, Avenida 9 de Julho n 685, 3° andar, 1 ga-
ragem, valor 1.800 reais mais condomínio. Falar Luiz 
Alberto - Imobiliária Maciel – Tel.12-99656-2739.

ALUGO - apartamento (2 quartos), a 100m 
do POLIEDRO (próximo ao Shopping Colinas), 
1º andar. Tratar: Dr. Francisco José Hennemann 
Neto. Tel. 3921-3476

VENDE-SE - móveis para consultório comple-
to, com recepção, sala de consulta, sala de exames, 
macas, ar condicionados, eletroeletrônicos, eletro-
domésticos, entre outros. Tratar com Dr. Sergio 
Barreto. Tels.: 3941-9079 / 3921-7005.

ALUGA-SE 2 salas para médicos, bem locali-
zadas, em casa térrea na Av. Barão do Rio Branco, 
692, com total infraestrutura, incluindo sala com 
equipamento de ultrassonografia, sala de curativos 
e exames ginecológicos, estacionamento e recep-
ção. Maiores informações (12) 3921-6270 ou (12) 
99755-0761, Dr. Paulo.

ALUGO horário em consultório médico no Jar-
dim Aquarius. Tel. (12) 3942-4213. Cecília Machado.

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou no dia 
9 de janeiro o projeto de lei nº 716/2011, que prevê que 
os egressos das universidades públicas de Medicina do 
Estado de São Paulo ficam obrigados a prestar serviços 
à administração pública, mediante remuneração, 
onde haja carência de profissionais. A lei nº 15.660 
dispõe que o serviço deve ser prestado por tempo 
determinado, após a conclusão de curso, por até três 
anos, para atender à necessidade temporária de “ex-
cepcional interesse público”. A contratação seria pelo 
prazo mínimo de seis meses, com jornada de 30 horas 
semanais. O Cremesp afirmou ter sido surpreendido 
pelo projeto de lei aprovado, uma vez que nunca houve 
associação entre serviço público obrigatório e escolas médicas no Estado de São Paulo. 

Fonte: Cremesp

Serviço obrigatório

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 

Acesse o nosso Blog!

Solicitamos que os médicos que estão sendo descredenciados por operadoras 
de saúde entrem em contato urgente com esta Associação pelo telefone 39221079 
ou e-mail apm@apmsjc.com.br

A Unimed reajustou o valor da consulta de carteira própria para R$ 65,00 a 
partir de 1º de janeiro. O Policlin Saúde também anunciou reajuste, a partir de 1º 
de novembro, para R$ 58,00 (planos Especial e Executivo). Desde o dia 1º de janeiro, os profissionais liberais estão obrigados a identificar 

os clientes pessoas físicas que pagarem por seus serviços. Enquadram-se na nova 
legislação os médicos, odontólogos, fonaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, advogados, psicólogos e psicanalistas.

A regra está na Instrução Normativa nº 1.531, que orienta para o uso do 
programa multiplataforma do Carnê-Leão relativo ao Imposto de Renda Pessoa 
Física de 2015. Pela instrução, esses profissionais deverão atentar para a neces-
sária identificação do CPF dos titulares do pagamento de cada um dos serviços.

Fonte: Valor Econômico

Unimed e Policlin Médicos terão de 
identificar paciente

Descredenciamento
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O ano de 2014 ficou marcado pela ocorrência de vários atos envol-
vendo a medicina e a classe médica em nosso país. Conseguimos vencê-lo 
e iniciamos um novo ano com perspectivas e tempo para virar o jogo e 
concluir uma nova etapa, persistindo na defesa do que de maior valor 
envolve o nosso ato profissional: a vida.

Precisamos permanecer com foco no crescimento profissional e na 
excelência de nossa participação dentro do jogo da saúde. É preciso enfrentar 
os desafios e as pressões impostas pelo mercado e pelo governo, objetivando 
o ponto de equilíbrio e, naturalmente, a eficiência de resultados.

O acompanhamento dos desafios propostos, a correção dos rumos 
quando for necessário e a avaliação permanente dos resul-
tados alcançados permitem reforçar o desenvolvimento 
de nossa organização.

Nesta batalha que se inicia precisamos de sua parti-
cipação, associado. Peço que cada um dos sócios da APM 
São José dos Campos convoque o colega que não é sócio 
para vir à Associação e se juntar a nós. Time unido jamais 
perde um jogo, e sempre encontra nos obstáculos força 
para enfrentar o próximo.

Com a experiência de uns, a vivência de outros, a 
expertise de alguns e as críticas de outros podemos atingir a excelência de 
resultados e criar novas oportunidades realistas de sobrevivência. Juntos 
também podemos desvalorizar aqueles que fazem de nossa profissão um 
serviço comum, numa sociedade que se rende a um site de busca na inter-
net, através das pesquisas de sinais e sintomas, e não entende que somente 
anos de estudo e dedicação podem proporcionar a iluminação científica.

Colega, você é nosso convidado.

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM SJCampos

Vamos virar o jogo

Com o objetivo de diminuir o número de cesarianas 
na saúde suplementar, o Ministério da Saúde e a ANS 
lançaram medidas a partir das quais os médicos serão 
obrigados a justificar a escolha por cesáreas realizadas 
em gestantes, e os planos de saúde poderão se recusar 
a pagá-los caso avaliem que esse procedimento era 
desnecessário. 

O Código de Ética Médica exige que o médico 
assistente preencha corretamente o prontuário da pa-
ciente. Atualmente, no campo da descrição cirúrgica do 
procedimento obstétrico, já é solicitado o diagnóstico e a 
indicação da cesariana. O que muda com essas medidas 
é a autorização expressa para a glosa dos procedimentos, 
se o perito achar desnecessária a realização da cesariana 
que o obstetra que assistiu a paciente indicou.

Essa medida interfere no relacionamento 
médico-paciente e fere a autonomia do médico 
e o direito de escolha da paciente. Mais uma 
vez, acaba com a isonomia, diferenciando ain-
da mais a assistência obstétrica às pacientes 
do SUS, da saúde suplementar e das pacientes 
particulares, levando o médico mais uma vez 
a ser acusado de vilão da história.

Os tempos mudaram, a tecnologia a cada 
dia é aperfeiçoada, os diagnósticos obstétricos 

são mais precoces e precisos, a gestan-
te tem acesso às informações, seja pela 
televisão, internet ou redes sociais. Quando 
procura o médico no consultório para esco-
lhê-lo como obstetra, já sabe o seu perfil, e na maioria 
dos casos, este foi indicado por uma pessoa de confiança.

O partograma, isto é, o registro em gráfico, deve ser 
feito a partir da fase ativa do trabalho, ou seja, a partir de 
três centímetros de dilatação. Essa espera pode ser desne-
cessária e causadora de sofrimento e angústia. Numa indi-
cação de cesariana realizada durante o pré-natal, bastaria 
esperar apenas os pródromos de trabalho de parto, como 
nos casos de: circular múltipla de cordão, promontório 
acessível, cesarianas anteriores, vício de apresentação, 
placenta prévia, tumores prévios e vontade da paciente.

Não é a interferência de um perito ou 
a ameaça de uma glosa que vai aumentar o 
número de partos normais, sejam eles via alta 
ou via baixa, e sim melhor ensino e residência 
médica, educação continuada, mais infraes-
trutura nos hospitais, plantonistas obstetras 
presenciais e obstetrizes, melhor remuneração 
aos médicos e melhor recurso financeiro e 
gestão para o SUS.

Também não podemos deixar de observar 

que, com o aumento do índice de cesarianas, 

houve diminuição nos índices de cirurgias uroginecoló-

gicas para correção de incontinência urinaria, cistocele, 

retocele e prolapso uterino, e é menor o número de 

sindicâncias e processos éticos profissionais nos casos 

de cesariana do que nos partos via baixa.

Silvana Morandini

Diretora da APM SJCampos e da Sogesp

Conselheira do Cremesp

EDITORIAL OPINIÃO ARTIGO

Medidas para estimular o 
PARTO NORMAL
A Agência Nacional de Saúde estabeleceu normas para diminuir o número de cesarianas 

na assistência suplementar. A respeito dessas medidas, solicitamos à colega Silvana 

Morandini, conselheira do Cremesp, diretora de Defesa Profissional da APM São José dos 

Campos, diretora da Sogesp, além de obstetra experiente, que expressasse sua opinião. 

(A íntegra da Resolução está em nosso Blog).

Dizem os estrategistas de marketing que cada 
cliente bem atendido fala isto para mais três. Cada cliente 
mal atendido, no entanto, comenta isto com mais 11 
pessoas, que por sua vez comentam isto com mais cinco. 
Ou seja, um cliente mal atendido, ou não atendido, acaba 
“contaminando” perto de 55 pessoas.

Podemos comparar um consultório médico a uma 
pizza. (favor não associar com os valores das consultas 
de convênios...) Cada cliente novo faz parte da borda da 
pizza. Vai se somando a mais e mais novos clientes que 
vão dando a forma da periferia da pizza. E ela vai cres-
cendo cada vez mais. A cada cliente novo, bem atendido, 
a borda cresce.  Mas cresce lentamente.

No entanto, cada cliente mal atendido, ou não 
atendido, faz parte do centro da pizza. E no centro da 
pizza, cada cliente que a abandona carrega uma fatia 
dela. Uma grande e gorda fatia.

Para quem perdemos nossos clientes? Para outros 
médicos. Que são tão bons ou melhores que nós. E que, se 
atenderem nosso ex-cliente de maneira adequada, e não 
há desculpa para não fazê-lo, conquistam-no e acabam 
por levar um grande pedaço de nossa pizza.

Por que estou tocando nisto? Porque cada vez mais 
ouvimos a frase: O Dr. Fulano não atende mais o con-

vênio X, ou pior, o Dr. não atende mais clientes novos.
Ora, a pujança de uma empresa é medida pelos 

seus novos clientes! Conquistar um novo cliente custa 
cinco vezes mais do que conservar um cliente antigo. E 
mais, não há ser vivo que sobreviva quando acaba sua 
capacidade de crescer e reproduzir-se.

Quando médicos definem que não atendem mais 
clientes novos ou que só atendem uma fatia do mercado, 
estão comprometendo seriamente a sobrevivência do 
seu negócio.

Portanto, caro colega, analise a maneira como está 
tratando seu cliente. Como uma das minhas professoras 
de relacionamento fala, e ela é médica, trate seu cliente 
como gostaria que você e seu familiar fossem tratados.

Quando resolver “delimitar” seu mercado, lem-
bre-se que este ano de 2015 parece ser um dos piores 
que teremos de enfrentar e que pouca água passará por 
baixo da ponte.

Até o mês que vem.

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação da APM SJCampos

Comer a pizza pela borda 
é mais difícil

“Marketing é a ciência e a arte de conquistar e manter clientes e desenvolver relacionamentos 
lucrativos com eles” (KOTLER, 1999, p. 155)
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Natal Solidário
Graças à colaboração dos colegas, amigos, pacientes 

e familiares, a APM São José dos Campos realizou, mais 
este ano, o Natal Solidário, entregando presentes às 
crianças da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida. 
Este ano, nossa Mamãe Noel Silvana Morandini teve 
como assistente o colega Hélio Alves de Souza Lima. 
Confira o sorriso iluminado dos pequenos! A APM São 
José dos Campos agradece, de coração, aos colaboradores 
e apoiadores desse projeto: 
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