
Petrobras  100,00
Porto Seguro  86,96
Sul América  85,09
Bradesco  85,00
Med Service  85,00
Policlin  70,00
Unimed SJC  56,68
Unimed Intercâmbio  52,32
Unimed Vale do Paraiba  47,96
Grupo S. José Saúde  37,00
Vale Saúde  36,00
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NOVOS ASSOCIADOS

CLASSIFICADOS

Fonte: Holerites de associados da APM

De médico para médico
OPORTUNIDADE - sublocação de horários em consultório médico bem montado, com secretária, telefone 
e wi-� . Ambiente calmo, aconchegante e bem iluminado, com vista panorâmica. Duas salas, recepção, sala de 
espera e cantinho para café. Excelente para psicólogo, nutricionista, médicos e outros pro� ssionais. Endereço 
nobre, edifício com excelente infraestrutura, estacionamento rotativo para clientes, além da vaga para o 
locatário. Negociação com a proprietária. Tel.12 99790-6470

VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 3 transdutores, linear VF 10-5, convexo 
CH5-2, endocavitário. Contato: Carlos Maldonado Campoy. Tel. 98113-2426. 

ALUGO - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de Almeida Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. 
Tel. 3943-9448 / 3921-0306.

VENDO microscópio cirúrgico ZEISS (OPM), modelo antigo, adequado para pequenas cirurgias. Contato com 
Francisco 12-3652-4204/98848-4886.

ALUGO – sala comercial de 51m2, pronta, com piso, teto, luminárias e instalação para ar condicionado, no 
Edifício Alpha O�  ce Place, Rua Itajaí, 80, sala 312, 1º andar, Jardim Aquarius (ao lado da FAAP e da locadora 
de veículos, no Anel Viário). 01 vaga de garagem. As divisórias � carão a critério do inquilino, negociáveis 
(desconto no aluguel). Contato: 12 – 39213226 / 39411294 / 12-981085555.

ALUGO horário disponível em sala já montada, na Av. Adhemar de Barros. Contato Clarice ou Alessandra 
(12) 3921-2688 ou 3942-4804.

ALUGO - sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz - prédio novo atrás do Pronval. Tratar 
com Paulo: 3941-1197.

ALUGO horário em consultório, para pro� ssionais da área da saúde. Falar com Fernanda no cel: 98157-8892

DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão na Vl. Adyana, próximo ao Hospital Policlin 
da Nove de Julho. Ampla recepção com secretária, elevador para cadeirantes, Estacionamento para Clientes, 
Ar condicionado, Internet, Banheiros acessíveis na recepção e consultório, Brinquedoteca, equipe médica e 
odontológica já formada. Tel. (12) 991415531 Dra Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica.

ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 dormitórios, repleto de armários, pronto para morar. Localizado 
próximo ao Hospital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

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

ALUGA-SE salas para médicos, bem localizadas, em clínica de luxo na Av. Barão do Rio Branco, 692, com total 
infraestrutura, incluindo sala com equipamento de ultrassonogra� a, sala de curativos e exames ginecológicos, 
estacionamento e recepção. Maiores informações (12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

Feliz  Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de JANEIRO e FEVEREIRO!
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Tabela de honorários

QUANTO 
VALE 
O SEU TRABALHO, 
DOUTOR?

A APM São José dos Campos agradece, de coração, as doações de:

Adriano Jose Silva Mattos, Advocacia Aníbal Monteiro de Castro, Amauri Leonel Campolungo, Bruna Malburg Freire Meira, Cassiano Lima Gaspar, Clarisse Gaspar Doin, Claudia R. P. Pinto 
de Carvalho, Clínica Iam, Denise da Silva Dias, Dermoclin, Djanete Barbosa de Melo, Dr. Janine Dra. Lygia, Dra. Marlene (Pró Infância), Dra. Shirlei (Dermatologia), Eduardo Camara Cuccio, 
Elisa Kasumi Sawaguchi, Fabiola Sawaguchi, Fernanda Coccolin, Gilberto Benevides, Hospital Pró Infância, Iberê Ferreira Machado, Inaura Maria Evora de Godoy, Isnard Coppio, Israel 
Diamante Leiderman, Instituto de Oncologia do Vale - IOV, Jaime da Conceição Araujo, Janete Costa Moraes, Joao Manuel Noronha, Jose Eduardo de Oliveira, Jose Guilherme Ottoni de 
Andrade, Juana Montecinos Maciel, Julieta Conceição Melo Benevides, Kazue Uemura, Lauro Benedito Hanna, Luciene Maria Teixeira Romanelli, Ludmilla Malentacchi Coppio, Luiz Alberto 
Siqueira Vantine, Luiz Antonio da Silva Lacaz, Luiz Carlos de Souza Menezes, Malu, Maria Aparecida Fernandes Lobo, Maria Francisca T.G.N.S.L. Silva, Maria Luiza Marques Horta Barbosa, 
Maria Luiza Salatiel Braga Leiderman, Maria Regina Teixeira Silva Castiglioni, Maria Stela Mericia dos Santos Paixão, Médicos da Urocenter, Médicos Unimed São José dos Campos, Mitie 
Uemura, Moacir Rodolfo Almeida Prado, Nathalia Malentacchi Coppio, Osimar, Othon Mercadante Becker, Paula, Paulo Miragaia, Quintina Diniz F. Dominguez, Renato Sebbe, Rodrigo 
Rodrigues, Ronaldo Christofoletti, Ronaldo Pereira de Mello Macedo, Rozeny Anute Costa, Sandra Della Monica F. Machado, Sebastiao Dominguez Neto, Sheila Politi Crespim, Silvana 
Maria Figueiredo Morandini, Silvia Regina Lage Fonseca, Sonia Maria Gonçalves Mioni, Terumi Uemura, Vitor Maiorino Netto.

A Associação Paulista de Medicina realizou, nos dias 2 a 4 de dezembro, o 3º En-
contro de Trabalho da APM Estadual com suas Regionais. A APM São José dos Campos 
esteve representada pelo seu presidente, Francir Veneziani Silva. O governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, participou do evento, oportunidade em que apresentou um 
balanço do cenário da saúde no Estado e as perspectivas para 2017. Médico aneste-
siologista, Alckmin recebeu o título de Sócio Honorário da APM durante o Encontro. 

Encontro de Trabalho

JANEIRO
Roberto de Camargo Vianna (01), Elisa Kasumi Sawaguchi (02), Juana 

Montecinos Maciel (02), Maria das Graças de Freitas (02), Maria Luiza 
Braga Leiderman (02), Gerson Santos (03), Guilherme Paro de Toledo 
Barros (03), Elitania Marinho Pontes (04), José Eduardo de Oliveira (05), 
Carlos Maldonado Campoy (06), Juliano Silva Santos (08), Maria das Graças 
da Silva Nanni (08), Ruy Alberto de Oliveira Truys (11), Roland Freire de 
Oliveira (17), Sidney Bandeira Cartaxo (17), Mitie Uemura (19), Claudia 
Simões Teodoro Tosetto (22), Neuza Nogueira Mazzeo (23), Abaetê Leite 
do Canto (24), Juan Figols Y. Costa (24), Paulo Cesar Ribeiro de Carvalho 
(24),Enrico do Amaral Fonseca (25), Carlos Henrique Labinas de Oliveira 
(26), Denise Torres C. de Albuquerque (28), Domingos Sávio Pereira Ma-
gacho (28), � ais de Barros Silva (28), Robson Prudencio Silva Lima (30).

FEVEREIRO
Roberto Schoueri Junior (03), Antonio Jeronimo G. Fortes (04), Maria 

Margarida F. Alves Isaac (07), Marco Antonio B. Moura (08), Iara Raquel 
Ribeiro Melo Stanzani (11), Carmen Tereza P. Quaglia (12), Denise Maria 
Rosa Pupo (12), Eduardo Mostaro Campos (14), Edgar Meante dos Santos 
(14), Itamar Coppio (14), José Eduardo Pulga (14), Ailton Bonani Freire 
(17), Monica Miranda Frota (17), Andréa Reis Ferolla (18), Domingos Sá-
vio Rodrigues de Oliveira (22), Renata Lucia Calado Lima (22), Jaqueline 
Ascenção Verdadeiro (23), Maria Aparecida Distefano Pinto (25), Roseany 
Molina Brunelli (25), Sandra Della Monica F. Machado (25), Nelson Edi 
Teixeira (27), Lara Castro de Almeida (27).

A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas a 
seus novos associados!

• Badie Joaquim Dias Daud – clínica médica
• Carlos Alberto Rocha Wollmann – cardiologia
• Erika Ferri D’Ávila de Andrade – cardiologia/
ecocardigra� a
• Felipe Fonseca Rangel Rebello – radiologia
• Luciana Falivene Cara – clínica médica
• Nathalia Machado Soldi – acadêmico
• Pedro Henrique Lopes Ferreira – anestesiologia

Agora, você pode assistir em casa aos 
fi lmes exibidos no Cine Debate da 
APM! Os DVDs estão disponíveis na 

videoteca da Casa do Médico. 
Informe-se pelo tel. (12) 3922-1079

ou apm@apmsjc.com.br

CINE DEBATE

Graças à importante colaboração dos colegas 
associados e não associados, do nosso escritório de 
advocacia, pacientes, clínicas médicas e operadoras 
de saúde, conseguimos, mais uma vez, fazer o Natal 
das crianças e familiares da Creche Patronato 
Nossa Senhora Aparecida mais feliz! Muito 
obrigado pelas doações.

Agradecemos também à nossa “Papai” Noel 
Silvana Morandini por doar seu tempo, amor e 
dedicação às crianças. Este ano, ela contou com 
a ajuda de duas assistentes – Juliana e Livia Pinto 
de Carvalho Lopes –, além do apoio da Juliana 
Jerônimo Sammarco, secretária da APM São José 
dos Campos, e André Sammarco, que registrou 
em fotos a alegria dos pequenos.

NatalSOLIDÁRIO

 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 multimí-
dia 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 atendi-
mento 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 produtos 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.
- Eventos culturais: exposição de arte, apresentações 

musicais, lançamentos de livros.
- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, entre outros.
COMUNICAÇÃO
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo Medical Journal: 

revistas científicas indexadas na LILACS, Medline e 
Scielo.

- Revista da APM: publicação mensal com assuntos de 
interesse para o médico, tais como política médica, 
cultura, lazer, etc.

- Portal da APM: informações diárias sobre saúde e 
medicina.

EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
Realizamos eventos em diversas áreas de atuação 

científica, visando à atualização profissional. Atualize seus 
conhecimentos participando das reuniões científicas, 
simpósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um 
conjunto de atividades para o exercício 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 oportunidades 
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

ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079   •   apm@apmsjc.com.br

JORNAL DO

5

GIRO RÁPIDO



EDITORIAL ARTIGO

• Presidente - Francir Veneziani Silva • Vice-presidente - David Alves de Souza Lima • 1º Secretário - Maria Margarida Fer-
nandes Alves Isaac • 2º Secretário - Gilberto Benevides • Diretor Cientí� co - Vitor Mercadante Pariz • Diretor de Comuni-
cação - Sérgio dos Passos Ramos • Diretor Cultural - Antonio Celso Escada • Diretor Cultural adjunto - João Manuel F. Simões 
C. Maio • Diretora de Defesa Pro� ssional - Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretor de Esportes - Othon Mercadante 
Becker • Diretora Social - Carmen � ereza Pricoli Quaglia • Diretora Social adjunta - Juana Montecinos Maciel • 1ª Tesourei-
ra - Djanete Barbosa de Melo • 2º Tesoureiro - Luiz Alberto Siqueira Vantine • Conselho Fiscal (titulares) Hélio Alves de Souza 
Lima / Rozeny Anute Costa / Pedro Roberto Alves Ribeiro • Conselho Fiscal (suplentes) Flávio Lopes Brun / Paulo César Ribeiro 
Carvalho / Roberto Schoueri Junior • Delegados junto à APM Estadual - Lauro Mascarenhas Pinto / � erezinha Veneziani Sil-
vaJornalista Responsável: Ana Paula Soares - Mtb. 18.368  • Projeto Grá� co/editoração: Layout Produção Grá� ca • Tiragem 
Desta Edição: 1.500 Exemplares.  Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

JORNAL DO

2

Francir Veneziani Silva, presidente da APM SJCampos
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 Há mais de 35 anos oferecendo o mais 

completo atendimento a pacientes com 

doenças hematológicas,

onco-hematológicas e transplante 

autólogo de medula óssea.

A mais completa clínica de Urologia do Vale 
em amplas e modernas instalações, com 
serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.

Rua Marcondes Salgado, 28 - Vl. Adyana - São José Campos-SP  |  (12) 3923-1002  |  3519-3390

CORPO CLÍNICO:
Jorge Cezar Pereira de Castro | Marco Antonio Fioravante | José Ronaldo Bigatão | Vicente P. C. NogueiraLigue hoje: 3922-1079 Siga-nos no Twitter @Apm_Sjc

A APM É LIVRE PARA 
DEFENDER O MÉDICO 

E A MEDICINA
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FIQUE TRANQUILO, VOCÊ ESTÁ
PRÓXIMO DA MELHOR ESTRUTURA
MÉDICO-HOSPITALAR DA REGIÃO!

Aproveite cada momento, confraternize. Curta as férias merecidas, os familiares, os amigos e sinta a 
tranquilidade de ter a Unimed São José dos Campos perto de você. São 45 anos de experiência no

mercado para levar a você profi ssionalismo, estrutura diferenciada e qualidade de vida.
Tenha a tranquilidade ao seu lado, tenha Unimed São José dos Campos.
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A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material 
publicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva responsabili-
dade do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a divulgação 
de conteúdos não condizentes com a ética médica e a legislação vigente.

IMPORTANTE Acesse o nosso BLOG!
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. Desen-
volvido na plataforma Wordpress, pode ser lido tanto na Web como na maioria 
dos celulares e Smartphones. Para acessar, basta escrever no seu navegador: 

www.apmsjc.wordpress.com ou http://wp.me/3nOSj 

Mais um ano se inicia e novamente estamos diante da oportunidade de re� etir sobre aquilo que 
marcou a etapa vencida e reprogramar nossa atitude para o novo ciclo.

Em meio aos contratempos da política, área em que a ética está sendo bastante desgastada, 
continuamos na APM a luta pela valorização da pro� ssão médica.

Incentivamos a quali� cação pro� ssional, pois acreditamos que esta faz parte das características e 
dos atributos necessários ao aprimoramento de nossas habilidades, as quais utilizamos para realizar 
nossos objetivos e conquistar qualidade em nossas vidas.

O sucesso pro� ssional só acontece quando a capacidade se encontra com a oportunidade e temos 
competência para fazer o adequado no momento oportuno.

Uma oportunidade é um acontecimento oportuno capaz de melhorar o estado atual de um indi-
víduo, uma situação nova que traga benefícios. Porém tudo tem um custo. O custo da oportunidade 
é aquilo que deixamos de usufruir em prol da luta que optamos enfrentar, por acreditar que sua 
recompensa será favorável.

Não vamos esperar por oportunidades extraordinárias, pois pode ser tarde. É nos piores momen-
tos que temos a chance de demonstrar a força de nossas convicções e a grandeza da nossa atitude! 
Agarremos ocasiões comuns para transformá-las em grandes oportunidades. Homens fracos esperam 
pelas oportunidades adequadas. Homens fortes criam as oportunidades.

 

“Há três coisas que não voltam atrás; a � echa lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdi-
da”. - Provérbio chinês.

 

Convido o colega que anseia por qualidade na vida do pro� ssional médico que venha participar 
da vida associativa. A APM agradece.

Francir Veneziani Silva
Presidente

APM SJCampos

Junte-se a nós!

Está disponível a nova edição da Classi� cação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM). O trabalho 
foi realizado pela Comissão Nacional de Honorários e da Câmara Técnica da CBHPM, órgãos da Associação Médica Brasileira 

(AMB), com a participação e de todas as Sociedades de Especialidade, de participantes do Sistema de Saúde Suplementar, da Agência 
Reguladora e das entidades médicas.

A AMB entende a CBHPM como o padrão mínimo aceitável (Resolução CFM nº 1.673/03) para o estabelecimento da remuneração do exercício pro� ssional 
da classe médica. 

É possível adquirir a nova edição da CBHPM em brochura e em CD (dados tabulados).
Para sócios da AMB que estejam em dia com sua contribuição somente será cobrado o valor de manuseio e envio. 
Mais informações:  http://amb.org.br/adquirir-cbhpm/

Quando Star Wars foi lançado em 1977, nos 
letreiros iniciais já se falava de uma nova esperança 
para a Galáxia através do roubo dos planos da 
Estrela da Morte. Regular o poder dos médicos é 
a grande esperança de todos os estados e todas as 
economias desde tempos imemoriais. Os médicos 
sempre foram vistos como seres à parte, confraria 
de estranhos, que dão nomes em latim e grego e 
que escrevem com letras que só eles entendem. 

Então, a tentativa dos governos e planos de 
saúde em culpar os médicos pela sua incapacida-
de � nanceira tem fundamento histórico. Somos 
adorados e temidos. E somos os culpados, sempre.  

Voltemos às ameaças. A mais nova se chama 
DRG, que signi� ca Grupo de Diagnósticos Rela-
cionados. Faz-se um agrupamento de doenças 
por grupo etário e estabelece-se quanto vai ser 
gasto com o tratamento. O valor inclui todas as 
despesas, desde honorários médicos até exames, 
medicamentos, internações e ... sequelas. Não 
precisa ser Jyn Erso, a bela jovem de Rogue One, 
para descobrir que o plano vai acabar com o médico 

e com o paciente. Ou alguém acha que a indústria 
de medicamentos, os exames, os hospitais vão 
deixar de aumentar seus preços. Então, quem vai 
pagar a conta?

Tenho acompanhado esses novos Darth Vader 
que têm defendido esses novos modelos. Quan-
do assistir a uma palestra deles faça a seguinte 
pergunta: Esse negócio novo tem de ter equipe 
multipro� ssional? Sim! Com enfermeiros, � siote-
rapeutas, assistentes sociais, psicólogos, nutricio-
nistas, farmacêuticos, matemáticos, estatísticos, 
etc.? Sim, com certeza! E tem que ter gestores, 
gerentes, chefes? Claro, são a alma do sistema! 
Hum, muita gente né? São essenciais!

Aí você faz cara de Chewbacca e pergunta: 
Todos vão ganhar por performance? 

Não! Todos recebem � xo, horas extras, fé-
rias, 13º, pois isto é o justo... Nem os gerentes? 
Não! Eles são a alma do sistema!

Aí você grunhe como Chewbacca e descobre 
que o único “babaca” deste sistema é o médico.

Ou seja, todos trabalham, todos ganham por 

serviço, sim, FEE-for-service mesmo, o que eles 
tanto condenam. Somente o médico é que será o 
sócio da doença. Somente o médico que terá de 
tirar do seu o que não der certo, mesmo que ele 
não seja diretamente responsável pelo tratamento, 
muito menos pela evolução da doença.

Darth Vader era um guerreiro Jedi, era a 
esperança do equilíbrio da Força. 

Mas um dia ele descobriu que Jedi eram vários, 
mas Lorde Negro dos Siths só existe um. E decidiu 
ser do lado negro.

Esperemos que os sabres de luz dos Jedi 
voltem a brilhar e não permitam esta aberração 
que vai acabar com o que resta da Medicina (e dos 
médicos) no Brasil. Rogue One, você é a nossa 
esperança.

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação Social
APM de São José dos Campos

Rogue One - A esperança da Galáxia
“os planos da Estrela da Morte são roubados pela Rogue One, possibilitando que a Aliança Rebelde tenha uma nova esperança”

LEIA MAIS: 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/12/1839799-para-frear-custos-planos-e-hospitais-testam-novo-modelo-de-pagamento.shtml 
http://oglobo.globo.com/opiniao/mal-da-medicina-20729532 

CBHPM 2016
ATENÇÃO: 

DOUTOR 123
Tendo em vista manifestação 

da empresa DOUTOR 123, dando 
conta de que “temos uma relação 
próxima de parceria com a Associa-
ção Paulista de Medicina de São José 
dos Campos”, alertamos que  não 
existe parceria alguma entre nossa 
entidade de classe e que não existirá, 
em tempo algum, tal envolvimento.

Estamos e sempre estaremos 
alertas e vigilantes quanto ao respei-
to às normas e regramentos de nosso 
Código de Ética Médica.

As medidas necessárias já estão 
sendo tomadas no sentido de que o 
nome da APM não mais seja exposto 
dessa forma.


