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APRESENTAÇÃO DA APSB 
 

A Associação dos Profissionais de Saúde de Brasília - APSB (CNPJ: 21.975.267-

0001/74) é uma sociedade de profissionais de saúde sem fins lucrativos, cuja missão é 

contribuir para a integração do mercado de saúde do Distrito Federal, promovendo o 

relacionamento e a cooperação entre profissionais e empresas. O estatuto da APSB acolhe 

todos os profissionais médicos e não médicos, enfermeiros, técnicos em radiologia e 

odontólogos. A entidade possui sede em Brasília e foi fundada em 05 de janeiro de 2015. Por 

força do Estatuto a APSB pode atuar em todo o Brasil. 

O principal benefício ao Associado é possibilitar o recebimento de seus honorários de 

modo formal e regularizado, permitindo também a comprovação de renda. A APSB emite uma 

NF em favor do associado para a clínica ou hospital onde ele realiza seus atendimentos, e 

desta forma o profissional não precisa abrir uma empresa/PJ para ter o pagamento de seus 

honorários, recebendo anualmente o demonstrativo de rendimentos para declaração no IRPF. 

 Para se associar basta o preenchimento do formulário de adesão. Não é cobrada 

nenhuma taxa de adesão ou desligamento, e não há mensalidade. A APSB realiza atualmente 

os repasses de mais de 80 profissionais associados, distribuídos em mais de 20 clínicas e 10 

hospitais em todo o Distrito Federal e em outros Estados. 

CLÍNICAS LOCAL  HOSPITAIS 

Ana Maia Asa Norte / Águas Claras  Maternidade Brasília 

Biocárdios Asa Sul  Hosp. Brasília 

Atento Uberaba - MG  Santa Marta 

Cárdio Vida Taguatinga  Santa Helena 

Cardionorte Asa Norte  Pacini 

CEME Luziânia - GO  São Camilo - GO 

Centro Clínico e Ecográfico Sobradinho  UPA - GO 

Climed Valparaízo - GO  HMCS – GO 

Clín. Ginecológ. Sta. Marta Taguatinga  SAMU - GO 

Clínica da Mama Asa Sul  HAJ - RS 

Clinicordis Sudoeste  HCS - RS 

ClinSara Sudoeste  HCC - RS 

Conplan Passo Fundo – RS  HSVP - RS 

COPP Asa Sul / Guará / Taguatinga  HMAM - PE 

Diagnostik Asa Sul   

FEME Planaltina / Asa Norte   

Humanitá Asa Sul   

IAD – Inst. do Aparelho Digestivo de BsB Taguatinga   

MD - Solutions Hortolândia - SP   

Mederi Guará   

Nova Clínica Ceilândia   

Onco Vida Asa Sul   

Oncotek Asa Sul   

PAI – Pronto Atendimento Infantil Asa Sul   

Quality Healty Care Guará   

Redecor Ceilândia   

Salute Sobradinho / Asa Norte   

Santa Mônica Diagnóstico Águas Lindas - GO   

Única Exames Formosa – GO   

Vip Home Care Guará   
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Mas a APSB não fica restrita às clínicas/hospitais atuais. Por solicitação do associado 

entramos em contato e formalizamos o repasse com a clínica/hospital onde ele atende. 

 A APSB busca atuar como suporte na defesa dos interesses dos associados e na sua 

valorização profissional. Oferece serviços de apoio para a atividade profissional e atua na 

realização de eventos de natureza científica, recreativa e sociocultural voltados para o 

desenvolvimento na área da saúde. Os principais eventos realizados foram: 

 

 

 

AÇÃO SOCIAL NO 

CENTRO COMUNITÁRIO SÃO 

LUCAS (CEILÂNDIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestras sobre Qualidade na Saúde  Ação social condomínio Imp. dos Nobres 

 

 

 

Curso de Atualização em Terapia Intensiva para 

Enfermagem (realizado pelo parceiro DM-Tecno) 

 

 

 

 

 

A APSB também oferece aos parceiros e associados o acesso a diversos serviços, 

sendo alguns por intermédio das empresas parceiras: 
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 Classificados: ideal para contratações, oferta de vagas e oferta dos seus serviços 

pelos profissionais. Também é útil para quem quer anunciar a venda, compra ou aluguel de 

salas, clínicas, equipamentos e outros itens (site da Associação); 

 Controle das agendas profissionais e pessoais: associados têm desconto para 

aquisição do serviço de Secretariado Executivo, individualizado e personalizado para cada 

profissional; 

 Consultoria: consultores especializados orientam os associados em diversas 

áreas, como administrativa, contábil, financeira, tributária, TI, e certificação de qualidade (ISO 

9001 e ONA); 

 Call-Center, agendamentos via web e via Chat para clínicas e consultórios; 

 Faturamento médico-hospitalar para clínicas e consultórios; 

 APSB-Social: área restrita do site, onde é possível encontrar 

outros profissionais por especialidade, promovendo a interdisciplinaridade. 

 

 

 

Brasília, fevereiro de 2017 
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