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As lideranças do movimento médico
no Estado – APM, Cremesp, Sindicatos,
Academia, Sociedades de Especialida-
de e Regionais – classificaram positiva a
mobilização obtida em 2012, focada nas
negociações com os planos de saúde.
Foram realizadas mais de 70 reuniões
com as operadoras e 100 encontros da
categoria, que geraram grande visibili-
dade junto à opinião pública. No início
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do ano será marcada reunião para defi-
nir as estratégias de ação em 2013.

Os diretores de Defesa Profissional
da APM, João Sobreira de Moura Neto
e Marun David Cury, ressaltaram o com-
prometimento das lideranças e alertaram
os médicos para acompanhar os novos
valores assumidos por alguns planos nos
próximos faturamentos e denunciar even-
tuais divergências à APM, pelo e-mail

defesa@apm.org.br ou (11) 3188.4207.
A pauta do movimento inclui fim das

interferências das empresas na relação
médico-paciente, consulta a R$ 80, va-
lores dos procedimentos conforme a
CBHPM (Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos) e
inserção nos contratos de reajuste a cada
12 meses pela fórmula [(IGPM + INPC +
IPCA) / 3 x 0,3] + (índice ANS x 0,7).

Em nota oficial, a Comissão Nacio-
nal de Saúde Suplementar (COMSU),
afirma que o ano de 2012 foi produti-
vo. Integrada pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM), Associação Médica
Brasileira (AMB) e Federação Nacional
dos Médicos (FENAM), a COMSU re-
laciona os seguintes avanços:

COMSU define estratégias do movimento
. Nas negociações e nos ganhos re-

ais em vários Estados;
. No processo de articulação e ação

das entidades médicas locais e nacio-
nais para a mobilização na Saúde Su-
plementar e em outras lutas em favor da
melhor assistência à Saúde e da dignifi-
cação da medicina;

. Na tramitação de Projeto de Lei
de interesse no Congresso;

. Na agenda regulatória da ANS/
2013 (relação médicos/operadora) um
dos eixos prioritários propostos;

. Na comunicação com a socieda-
de e com os médicos através das mo-
bilizações.

RÉVEILLON NA BARRACA DE PRAIARÉVEILLON NA BARRACA DE PRAIARÉVEILLON NA BARRACA DE PRAIARÉVEILLON NA BARRACA DE PRAIARÉVEILLON NA BARRACA DE PRAIA
A APM Santos promoverá seu tradicional Réveillon na Barraca de

Praia, no Boqueirão, a partir das 21 horas do dia 31 de dezembro. A
festa terá decoração na área restrita e contará com segurança, para que
associados, familiares e convidados possam se confraternizar e sabo-
rear um bom churrasco, bebidas e frutas, e na passagem do ano acom-
panhar a grande queima de fogos. Informações e reservas na Secreta-
ria. Os convites são limitados.

Localização privilegiada para
acompanhar a queima de fogos
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Em contato com colegas, ainda perce-
bo muita desinformação sobre a Integração
com a APM Estadual. Explico, como ago-
ra, que esta opção foi necessária para man-
ter nossa união, a partir da Associação dos
Médicos de Santos, nossa querida AMS,
por meio de um processo utilizado por en-
tidades semelhantes a nossa. Unidas, for-
talecemos ambas e podemos oferecer ao
associado um atendimento digno e perma-
nente.

Sobre a mensalidade, que se elevou em
apenas R$ 25,00, ressalto que ela garante
ao colega ser associado de três entidades
(APM Santos, APM Estadual e AMB) e uma
série de benefícios. Com a mensalidade de
R$ 110,00, utilizando um dos três primeiros
serviços listados abaixo, a contribuição
paga-se sozinha, pois o desconto propor-
cionado será superior a R$ 110,00 – além
de outras vantagens, pois, ao pagar a APM
Santos, a mensalidade inclui Seguro de
Auxílio Funeral, da Unimed Seguros.

1. Seguros, pela MDS Seguros, Toledo
Seguros, JR&B Seguros, possui excelente
desconto.

2. Serviço de Contabilidade, pela em-
presa AGL, com Gestor de Relacionamen-
to na APM Santos, com tabela de preço
especial para médico associado.

3. Planos de Saúde (Unimed FESP, Uni-
med Paulistana, Sul América, Omint, Medi-
al, OdontoPrev, com tabelas diferenciadas).

4. Serviço de Defesa Profissional, em ca-
sos de acusação de má prática médica.

5. Eventos científicos com pontuações
no CNA, inscrições com descontos para

associados.
6. Clube de Benefícios em parceria com

mais de 200 empresas de diversos segmen-
tos: restaurantes, eletrodomésticos, hotéis,
veículos, eletroeletrônicos, pacotes de via-
gens, moda, decoração e muitos outros, em
todo o Estado de São Paulo.

7. Revistas Científicas: “Diagnóstico e
Tratamento” (trimestral) e “Medical Journal”
(semestral).

8. Lazer: piscina adulto e infantil, com
segurança para a família, quadra de espor-
tes, academia, na sede da APM Santos; Clu-
be de Campo, na Serra da Cantareira, em
São Paulo.

9. Desconto na locação de salão de fes-
tas da APM Santos.

10. Barraca de praia em Santos.
11. Certificado Digital (documento ele-

trônico – e-CPF, e-CNPJ –, que assegura a
integridade das informações e a autoria das
transações feitas nos meios virtuais, como
a Internet), com desconto na Certisign.

12. Cálculo e orientação para aposenta-
doria.

13. Revista APM mensal, com atualida-
des na área da Medicina /Jornal mensal,
com atualizações das mobilizações médi-
cas da Baixada Santista.

14. Classificados gratuitos no site.
15. E-mail Marketing com desconto.
16. Visto para o Canadá.
17. Orientações gratuitas para abertura

e gestão de consultório.
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A APM Santos realiza em 14 de de-
zembro, a partir das 15 horas, o Natal
Solidário. A festa é organizada pelo gru-
po de teatro Outros Rumos e tem como
convidados especiais os filhos dos as-
sociados, as adolescentes do Projeto

Natal Solidário na APM Santos
Menina-mãe e as crianças da Creche
Padre Lucio Flório. Além da chegada do
Papai Noel, que distribuirá presentes e
guloseimas, o grupo Outros Rumos
apresentará a peça natalina “A Fábrica
de Brinquedos”.

FOTOS APM SANTOS

Dr. Evaner, Dra. Josely e Dra. Lourdes: exercícios e atividades programadas

Agenda
 Científica

Depto. de Pediatria, 20 às
22 horas.
Depto. de Pediatria, 20 às
22 horas.
Depto. de Alergia, 20 às
22 horas.
Depto. de Oftalmologia,
8 às 12 horas.
Depto. de Dermatologia,
20 às 22 horas.

06/12

08/12

19/12

04/12

06/12

Agenda
 Social

14/12 Festa de Natal Solidário,
15 às 20 horas.
Réveillon na Barraca de
Praia, 21 até 2 horas.

31/12

07/12 Ponto de Encontro, 21 às
24 horas. Música de qua-
lidade, confraternização
e bate papo amigo em
nossa sede social.

Associado. Apadrinhe uma criança no Natal pelo
valor de R$ 25,00, por meio de boleto ou depósito.
Informe-se na secretaria da APM Santos.

Iniciativa da Diretoria de Esportes da
APM Santos, o Programa Cuide-se, Dou-
tor! será retomado com força total em
2013. Segundo explica o diretor de Es-
portes, Dr. Evaner Coscia, o programa
está focado na qualidade de vida do pro-
fissional, que cuida e trata dos seus pa-
cientes, mas tem pouco tempo para
manter sua estrutura forte e saudável.

Entre as atividades, está definida ca-
minhada no sábado, 12 de janeiro, com
concentração às 8h30, na barraca de

praia, no Boqueirão, revela a professora
de Educação Física, Sandra Félix Ser-
rão. O objetivo é iniciar treinamento para
formar a equipe que participará dos 10
Km Tribuna FM, em 19 de maio.

Na sede, haverá outras atividades,
como musculação, alongamento, bad-
minton, personal trainer e hidroginástica.
Para definir horário, o associado em dia
com sua mensalidade deve entrar em
contato com a professora; em cada ativi-
dade tem desconto de 50%.

Cuide-se, Doutor! em 2013
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COMUNIDADE

A Diretoria de Ações Comunitárias da
APM Santos realizou em 26 de outubro
a XXIV Noite da Pizza, com as saboro-
sas pizzas do Cascão. Foi a última do
ano e coroou o trabalho voluntário de-
senvolvido em prol do Projeto Menina-
mãe, que realiza ações em benefício de
adolescentes grávidas.

Ao comemorar os avanços conquis-

Equipe de voluntários do Projeto Menina-mãe: “Quanto mais doamos,
mais recebemos”, afirma a diretora Dra. Ana Beatriz Soares

tados em 2012, a diretora Dra. Ana Be-
atriz Soares agradeceu o empenho, de-
dicação e a vontade de fazer tudo certo
de toda equipe de voluntários do Proje-
to Menina-mãe: “Quanto mais doamos,
mais recebemos. Quanto mais recebe-
mos, mais nos sentimos gente. Quanto
mais nos sentimos gente, mais temos
vontade de doar. Este é o ciclo da vida”.

FOTOS FRANCISCO ARRAIS

XXIV Noite da Pizza valoriza
trabalho voluntário

Projeto Menina-mãe

O SOS Pacientes Planos de Saúde
0800.200.4200, que orienta e registra
queixas de pacientes contra planos de
saúde, foi prorrogado até 15 de de-
zembro. O serviço é uma parceria
entre APM e Proteste Associação de
Consumidores. Associado, divulgue
aos seus pacientes.

Serviço SOS
prorroga
atendimento

A Associação Paulista de Medicina
(APM) e a Associação Médica Brasileira
(AMB) manifestaram apoio à Resolução
nº 239/2012 do Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo (Cre-
mesp), que institui o Exame do Cremesp
como instrumento de avaliação da for-
mação dos profissionais recém-gradua-
dos. A formação dos médicos gera pre-
ocupação das entidades profissionais,
especialmente em virtude da constante
abertura de novas vagas em escolas de
medicina, cuja infraestrutura deixa dúvi-
das quanto à qualidade do ensino.

Exame do
Cremesp
recebe apoio


