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EDITORIAL

Prezados associados,

É com imensa satisfação que apresentamos
a todos vocês a primeira edição da nova
revista da SOMERJ, agora no formato
eletrônico, e que passa a ser mais um canal
de comunicação com todos que se
relacionam com a nossa entidade.

Os tempos de pandemia parecem caminhar
para o final, porém, durante seu curso não
paramos as nossas atividades administrativas
e científicas. O ambiente virtual, através das
videoconferências, possibilitou que nos
mantivéssemos unidos e interagíssemos com
convidados de altíssima qualidade que nos
brindaram com palestras de excelente
conteúdo. 

Contudo, também, amargamos muitas
perdas de colegas queridos que nos
deixaram, abatidos pela covid-19, inclusive,
dentro de nossa diretoria. De todo o
acontecido, devemos respeitar o luto dos
amigos e familiares e transformar a tristeza
em novas energias para enfrentarmos os
desafios do movimento associativo.

Novos horizontes surgem à nossa frente. As nossas reuniões presenciais retornarão em breve e
teremos a oportunidade renovada de sentir o calor e o carinho de todos os companheiros de luta,
seja em nossas reuniões de trabalho ou na confraternização com nossas famílias.

É com muita alegria que convido a todos para desfrutar dessa primeira edição que nossa equipe, a
quem agradeço desde já, preparou com muito carinho.
 
Tudo faremos para melhorar a cada edição, e para isso, contamos com a ajuda de todos os
associados que podem nos encaminhar sugestões de temas a serem abordados.

Boa leitura!
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Dr. Benjamin Baptista de Almeida 
Presidente SOMERJ
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Certamente, todos que nos leem neste
momento conhecem, mesmo que não tenham
tido acesso às várias publicações de seu
autor, Arthur Bloch, a chamada Lei de Murphy
e seus desdobramentos em sítios da ação
humana através dos tempos. Daí, vários livros
foram escritos pelo autor, inclusive, em
relação a nós, médicos.

A frase síntese é: “tudo que pode dar errado,
certamente dará”. Esse socorro buscado nas
obras deste autor nos faz retornar a um velho
tema tão antigo e que trata da verificação de
óbitos.

O tema tem sido subavaliado e não tem tido
uma decisão política que atenda às gritantes
necessidades dos médicos e da população.
Por um lado, os legistas dos Institutos Médico-
legais sobrecarregados e trabalhando em
crônicas deficiências, e por outro as famílias

com a perda de parentes por morte natural
que encontram dificuldades, e como toda
dificuldade abre uma janela para
oportunidades, cria-se a figura dos “papa-
defuntos” e suas consequências danosas às
famílias enlutadas. Isso sem falarmos dos
desvios éticos perpetrados que inflam de
processos os Conselhos de Medicina.

Mas, o mais importante é que uma declaração
de óbito é a ferramenta básica na construção
de elementos de planejamento em ações de
saúde. Quando a morte ocorre naturalmente,
sem o acompanhamento de um médico que
possa dar o atestado de óbito, é nesse
momento que uma estrutura como a de
verificação de óbitos de causa indeterminada
se faz necessária tendo como exemplo as
mortes sem violência em vias públicas,
unidades hospitalares ou, até mesmo, em seu
domicílio, sem acesso a um médico assistente. 

Dessa maneira, as mortes por homicídios,
envenenamentos, quedas e outras
decorrentes de acidentes ou violências
teriam como endereçamento os IMLs.

OPINIÃO
Serviço de Verificação de Óbitos (SVO)
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Recentemente, sem entrarmos nas esferas dos conflitos já
bastante conhecidos, no Rio de Janeiro, os cartórios tiveram as
notificações por causa indeterminada disparadas.

Contudo, em recente pronunciamento do Secretário de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro, em ocasião que foi homenageado pela
SOMERJ, o Dr. Alexandre Chieppe deu-nos a boa notícia da
abertura de uma unidade de SVO na UERJ, com a extensão de
estender SVO para outros municípios, conforme estudos a serem
efetuados.

Enfim, há esperanças de que a Lei de Murphy tenha seu desgaste,
ao menos nesta iniciativa que deve ser apreciada pelo contexto
em que se insere, tendo reais benefícios para as famílias do
Estado e uma base de dados fidedigna para a Saúde Pública.
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"Temos a boa notícia da abertura
de uma unidade de SVO na UERJ"

Dr. José Ramon
Varela Blanco

SOMERJ



ACONTECEU
É com a compreensão de que novos tempos exigem novos caminhos, não só pela modificação das formas de
comunicação, mas sobretudo pela Pandemia que se apossou do mundo e que veio a acelerar este processo.

Se os cuidados sanitários exigiram o afastamento dos nossos
contatos, alma da estrutura associativa, seu abraço cúmplice
com as restrições econômicas que a todos atingiu indistintamente,
a Diretoria da SOMERJ optou pela modificação em se apresentar
ao associado da forma que hoje iniciamos, e que não é
desconhecida por todos, de vez que muitas Sociedades de
Especialidade já o vinham fazendo. 

Assim vamos nos refazendo, também, da dor do luto por
inúmeros colegas, principalmente, os que atuaram na linha de
frente, mártires de suas heroicas atitudes, bem como tantos outros
médicos, familiares, enfim, todo um conjunto de estruturas
profissionais e familiares que sofreram e, ainda, sofrem com a
ausência de seus entes queridos, e que não foram poucos.

Ao enxugar nossas lágrimas e repousar nossas saudades,
vamos buscar força na construção de novas realidades, na
construção desse “novo normal”, como tem sido tantas vezes
repetido e consumado.

Numa dinâmica de envolvimento, buscamos neste número
inicial de nossa comunicação elencar seções demonstrativas de
nossas atividades no período que, embora ainda não tenha se
encerrado, vem mostrando seu arrefecimento fruto da compreensão
do envolvimento de todos e da adesão de nossa população à
vacinação. Nessa dinâmica, sugestões e contribuições serão
sempre bem-vindas, através de matérias científicas ou do interesse
geral, para que nossa comunicação possa tornar-se leve e
agradável ao universo de nossos associados. 

Boa leitura.
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Varela Blanco



Nossas atividades não cessaram durante o
ano de 2021 e, para tanto, foram realizadas
dentro das rotinas administrativas: 11
reuniões da Diretoria Executiva e, igual
número, da Diretoria Plena. Já a Comissão
de Defesa Profissional, criada na atual
gestão, reuniu-se em 14 ocasiões. Deste
modo, a troca de informações entre filiadas
e questões administrativas eram atualizadas
e compartilhadas por todos.

Nossas atividades científicas, assim, 
 distribuíram-se em: 

ATIVIDADES

27/3/2021 - Palestra Científica. Tema:
Educação Financeira e Investimentos -
Como os Investimentos Influenciam no IR.
Palestrantes: Sr. Rafael Vieira Garcia e Srª.
Mayara Marrado.

31/3/2021 – 1ª Reunião Científica da
Sociedade Médica da Ilha do Governador
(SOMEI), em parceria com a SOMERJ.
Tema: Covid-19: O Que Aprendemos?
Palestrante: Drª. Tânia Regina Constant
Vergara.

28/4/2021 – 2ª Reunião Científica da
SOMEI em parceria com a SOMERJ. Tema:
Políticas Públicas em Saúde e Atuação do
Poder Judiciário. Palestrante: Dr. Carlos
Alberto Chaves.

9/6/2021 - Mesa redonda SOMERJ. Tema:
Síndrome Pós-covid. Palestrante:  Drª.
Cynthia França Torres da Silva. Tema:
Reabilitação Cardiopulmonar Pós-covid.
Palestrante: Prof. José Antônio Caldas
Teixeira. Tema: Sequelas Pulmonares.
Palestrante: Dr. Joeber Bernardo Soares de
Souza.

12/07/2021 - Palestra Científica SOMERJ.
Tema: Trombose na Gestante em Tempos
de Covid: O Que Sabemos até Agora?
Palestrante: Dr. André Luiz Malavasi.

30/ 6/2021 - 3ª Reunião Científica da
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SOMEI em parceria com a SOMERJ. Tema:
O Médico Brasileiro e sua Situação na Atual
Pandemia. Palestrante: Dr. Lincoln Lopes
Ferreira, com a presença da diretoria da
SOMERJ e convidados.

28/7/2021 - 4ª Reunião Científica da
SOMEI em parceria com a SOMERJ. Tema:
Ações de Enfrentamento da Covid-19 no
Estado do Rio de Janeiro. Palestrante: Dr.
Alexandre Chieppe.

06/08/2021 - Atividade Científica
Conjunta SOMERJ e CREMERJ. Tema:
Transtornos Psiquiátricos na Pandemia.
Palestrantes: Dr. Walter Palis Ventura, Dr.
Marcelo Erthal Moreira de Azeredo, Dr.
Benjamin Baptista de Almeida, Dr. Antônio
Geraldo da Silva e Dr. Guilherme Franco de
Toledo.

27/08/2021 – Palestra Científica SOMERJ.
Tema: Planejamento Tributário do Médico
Perante o Novo Cenário Econômico.
Palestrante: José Miguel Rodrigues, Mestre
em Ciências Contábeis.

01/09/2021 - 5ª Reunião Científica da
SOMEI em parceria com a SOMERJ. Tema:
Pandemia e Vacinação. Palestrante: Dr.
Daniel Soranz, Secretário Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro.

09/9/2021 - Debates sobre a situação
atual da telemedicina, a expansão das
fiscalizações, meios para dar maior
visibilidade a pareceres e resoluções, a
modernização de sistemas que facilitarão a
unicidade e a transparência de dados entre
o CFM e os CRMs, na sede do CREMERJ.
Presenças: Dr. Walter Palis, Dr. Mauro
Ribeiro, Dr. Alexandre Rodrigues, Dr. José
Hiran Gallo, Drª. Tatiana B. Giustino e Dr.
Benjamin B. de Almeida.

24 /9/2021 - Webinar CREMERJ e SOMERJ.
Tema: Consumo de Álcool na Gestação: 



ATIVIDADES
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Um Problema de Saúde Pública. Conduzido
pelo Coordenador do GT, o Conselheiro Dr.
Benjamin Baptista de Almeida com o
Presidente do CREMERJ, Dr. Walter Palis,
que fez a abertura.

06/10/2021 - 6ª Reunião Científica da
SOMEI em parceria com a SOMERJ. Tema:
Situação Atual da Pandemia da Covid-19 no
Brasil. Palestrante: Dr. Gerson Fernando
Mendes Pereira.

08/10/2021 - Palestra Científica Conjunta –
SOMERJ/CREMERJ/CONFEMEL/SMCRJ.
Tema: Panorama da Covid-19 no Âmbito da
Confemel. Palestrantes: Dr. Benjamin
Baptista de Almeida, Dr. Walter Palis, Dr.
Lincoln Lopes Ferreira, Dr. Rubén Tucci, Dr.
Celso Ferreira Ramos Filho.

18/10/2021 - Homenagem da AMF e
SOMERJ pelo Dia do Médico, através de
videoconferência, com a presença da
diretoria SOMERJ, AMF e convidados.

Na foto, Drª. Ilza Boeira Fellows
recebendo a Homenagem de Drª. Zelina
Maria da Rocha Caldeira, Presidente da
Associação Médica Fluminense, no
evento Homenagem ao Médico do Ano e
filiadas, realizado no dia 04 de
Dezembro de 2021.

Dr. Alexandre Chieppe e Dr. Benjamin
Baptista de Almeida no evento de
Homenagem ao Médico do Ano e filiadas,
realizado no dia 04 de Dezembro de 2021.

Entrega da Medalha do Mérito Associativo
Somerj ao Dr. César Danilo Angelim Leal no
evento Homenagem ao Médico do Ano e
filiadas, realizado no dia 04 de Dezembro
de 2021. Na foto, da esquerda para a
direita, temos o Dr. Benjamin Baptista de
Almeida, Dr. César Danilo Angelim Leal e
sua filha, Drª. Daniele.
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24/11/2021 - 8ª Reunião Científica da Sociedade Médica da Ilha do Governador (SOMEI) em
parceria com a SOMERJ. Tema: O Futuro da Saúde no Pós-Pandemia. Palestrante: Deputado
Federal, Dr. Luizinho, com a presença da diretoria da SOMERJ e convidados.

01/12/2021 - Drª. Zelina Maria da Rocha Caldeira, Presidente da AMF, foi homenageada no 47º
aniversário da ACAMERJ com a Medalha de Mérito Médico.

04/12/2021 - Homenagem ao Médico do Ano da SOMERJ e filiadas.

15/12/2021 - 9ª Reunião Científica da SOMEI em parceria com a SOMERJ. Tema: Sistema de
Verificação de Óbitos e Covid-19: Grandes Desafios de Saúde Pública no Rio de Janeiro.
Palestrante: Dr. Alexandre Chieppe, Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 
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MULHERES NA MEDICINA

No dia 9 de março, a SOMERJ
participou do evento do Dia
Internacional da Mulher,
promovido pelo CREMERJ.
Representado, oficialmente, pelo
seu Presidente, Dr. Benjamin
Baptista de Almeida, que compôs
a mesa diretora do evento ao
lado do Presidente do CREMERJ,
Dr. Clovis Bersot Munhoz, da Vice-
presidente do CREMERJ e
organizadora do evento, Drª.
Célia Regina da Silva, dos Ex-
presidentes da entidade, Drs.
Sylvio Provenzano e Walter Pallis,

Dr. Euderson Kang Tourinho,
Presidente da Academia de
Medicina do Rio de Janeiro e Dr.
Antonio Braga Neto,
representando o Ministério da
Saúde. Na ocasião, foram
homenageadas cinco médicas de
nosso Estado, sendo uma delas a
nossa diretora, e também,
Presidente da Associação Médica
Fluminense, Drª. Zelina Maria da
Rocha Caldeira. Seguiram-se nas
homenagens as Drªs. Elazir de
Barros Fontoura, Denise Leite
Maia Monteiro, Kátia Telles 

Nogueira e Roberta Carvalho de
Jesus. Também, foi prestada
homenagem ao corpo de
colaboradoras do CREMERJ, na
pessoa da Srª. Ana Marta da
Silva. Como ponto derradeiro da
solenidade, o representante do
Ministério da Saúde, também
Presidente da Sociedade
Brasileira de História da Medicina,
Dr. Antonio Braga, brindou os
presentes com a palestra
MULHERES NA MEDICINA –
DESAFIOS E PERSPECTIVAS. 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

ATIVIDADES
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Entrega da Homenagem à Drª.
Zelina Maria da Rocha Caldeira.

Homenagem à Drª. Elazir de Barros Fontoura. Homenagem à Drª. Kátia Telles Nogueira.

Homenagem à Drª. Denise
Maia Leite Monteiro.

Homenagem à Drª. Roberta
Carvalho de Jesus.

Homenagem à Srª. Ana Marta,
funcionária do CREMERJ.
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Este é um evento, tradicionalmente, de excelência por reunir os
players envolvidos na boa prática da medicina, contando com
participantes de altíssimo nível, desde a conferência de abertura, na
sexta-feira à noite, ministrada pelo Deputado Dr. Luizinho, às palestras
que se estenderam no sábado. 

Um momento rico de debates, troca de experiências e conhecimentos
para a SOMERJ, que tive a oportunidade de representar ao lado de
profissionais do CREMERJ, ANS, Operadoras de Saúde, Tribunal de
Justiça do Estado e Diretoria da AHERJ.

Em reuniões como esta, é de suma importância a participação de
toda a categoria em todas as suas representações, como o 
 movimento associativo, representado no Estado pela nossa SOMERJ.

Nós não podemos, nem devemos, nos abster de participar onde quer
que questões intrínsecas à nossa categoria estejam sendo debatidas. 
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18º ENCONTRO
DE HOSPITAIS
DO RIO DE
JANEIRO

Dr. Rômulo Capello
Teixeira

ACONTECEU NOS DIAS
25 E 26 DE MARÇO EM
BÚZIOS
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ARTIGO
CIENTÍFICO
Educação Médica Continuada com
atualizações e informações estão no cerne
dos objetivos da SOMERJ.

Com isso em mente, reunimos aqui alguns
exemplos das palestras e encontros
realizados virtualmente ao longo do ano de
2021 que estão disponibilizados no canal da
SOMERJ, no youtube.

O Futuro da Saúde no Pós-Pandemia com
Dr. Luizinho, Deputado Federal, no dia 24
de novembro de 2021.

Planejamento Tributário do Médico
perante ao Novo Cenário Econômico com
José Miguel Rodrigues, Mestre em
Ciências Contábeis no dia 27 de agosto de
2021.

A Cirurgia Vascular na Pandemia COVID-19
com Dr. Julio Peclat, Presidente Nacional
da Sociedade Brasileira de Angiologia e
Cirurgia Vascular, no dia 23 de fevereiro
de 2021.

https://youtu.be/Emu_E5FlEOQ
https://youtu.be/UJ4anx6rgig
https://youtu.be/hb_0tW4ANQM
https://www.youtube.com/channel/UCr_2DJUGrNbHvjGQNWMb1_w
https://youtu.be/Emu_E5FlEOQ
https://youtu.be/hb_0tW4ANQM
https://youtu.be/UJ4anx6rgig
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Na sede da entidade tomou posse, em 1º de
fevereiro, a nova diretoria do CREMERJ em
solenidade realizada. Assumiu a presidência
do Conselho, o ortopedista Clovis Bersot
Munhoz com mandato até 30 de setembro
de 2023.

Sentindo-se muito honrado ao assumir o
cargo e emocionado com a unanimidade de
sua escolha, fato que só aumenta a minha
responsabilidade. “Tenho a plena
consciência de que preciso da colaboração
de todos para que tenhamos êxito nesta
jornada. Meu compromisso é oferecer um
trabalho de excelência para todos os nossos
médicos, iniciado pelos Presidentes Walter
Palis e Sylvio Provenzano que me
antecederam. A atuação deles facilitou a
minha caminhada”, destacou o presidente
recém-empossado, Clovis Bersot Munhoz.

Clovis Bersot Munhoz assume
Presidência do CREMERJ

Membros da nova diretoria:

Presidente: Clovis Bersot Munhoz.
1.º Vice-presidente: Guilherme Castelliano Nadais.
2.ª Vice-presidente: Célia Regina da Silva.
Secretário Geral: Hélio Fernando de Abreu.
1.º Secretário: Marcelo Erthal Moreira Azeredo.
2.º Secretário: Yuri Salles Lutz.
Tesoureiro: Luiz Fernando Nunes.
1. Tesoureiro: Joel Carlos Barros Silveira Filho.
Sede e Representações: Benjamin Baptista de
Almeida.
Corregedor: Ronaldo Contreiras de Oliveira
Vinagre.
Vice-Corregedor: Luiz Zamagna.
Assessores especiais da Presidência: Walter
Palis Ventura e Sylvio Sergio Neves Provenzano
Comissão de Tomada de Contas: Flavio
Antonio de Sá Ribeiro, Beatriz Rodrigues Abreu
da Costa, Roberto de Castro Meirelles de
Almeida, Gustavo Khaled Vasconcellos da Silva
Delgado, Fernando Jorge dos Santos Barros e
Antônio Abílio Pereira de Santa Rosa.

NOTÍCIAS
CREMERJ
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Posse da Nova Diretoria:  Dr. Clovis Bersot Munhoz ao centro e, da
esquerda para a direita, Dr. Yuri Salles Lutz, Dr. Luiz Fernando Nunes, Dr.
Benjamin Baptista de Almeida, Dr. Hélio Fernando de Abreu, Dr.
Guilherme Castelliano Nadais, Dra. Célia Regina da Silva, Dr. Luiz
Zamagna, Marcelo Ertha Moreira Azeredo, Dr. Ronaldo Contreiras de
Oliveira Vinagre e Dr. Joel Carlos Barros Silveira Filho.
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NOTÍCIAS
CREMERJ
Conselheiros debatem defesa do
médico em Plenária Temática

Em uma plenária temática, realizada em 8 de
fevereiro, reuniram-se os Conselheiros do
CREMERJ para debater temas relacionados à
defesa dos médicos, formação de novos
profissionais e desafios para manter a
excelência da Medicina frente às mudanças na
sociedade e suas relações. O evento contou com
a participação do Deputado Federal e médico
Luiz Antonio de Souza Teixeira Jr. (Dr. Luizinho),
do Secretário de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro, Alexandre Chieppe, e da Subsecretária
Estadual de Vigilância em Saúde, Claudia Mello.

Na abertura, o Presidente do CREMERJ, Clovis
Bersot Munhoz, falou sobre a luta do Conselho
em defesa dos médicos, inclusive, mencionando
a recente visita da autarquia na UPA Cidade de
Deus, para ouvir as necessidades dos
profissionais. 

"O médico deve ser respeitado no seu local de trabalho. Ele também precisa de condições para
atuar adequadamente, garantindo atendimento de qualidade para a população. Agradecemos a
presença dos doutores Luizinho, Chieppe e Claudia para esclarecer nossas dúvidas e ouvir nossas
pontuações, visando sempre o melhor da Medicina e do desempenho dos nossos colegas”,
destacou.

Na sequência, o Deputado Federal apresentou seu trabalho como Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família da Câmara e mostrou um panorama das principais leis e projetos de
interesse da categoria. “Se pudermos prestar contas do nosso trabalho ao Conselho e ouvir as
sugestões da casa de forma periódica, será de grande valia. A classe médica é uma das mais
importantes desse país e presta serviços diretos à população. Por isso, é importante para nós
termos uma participação política efetiva”, afirmou o Dr. Luizinho.

Durante a plenária, os Conselheiros tiveram a oportunidade de fazer perguntas ao Deputado sobre
escolas médicas, valorização da residência, telemedicina, saúde suplementar, relações
trabalhistas, além de outras pautas sobre a atividade médica.

Também participaram da mesa de abertura, os assessores especiais da Presidência, Sylvio
Provenzano e Walter Palis e os Diretores do CREMERJ Guilherme Nadais e Célia Regina da Silva.
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O CREMERJ iniciou em 16 de fevereiro uma ação em solidariedade às vítimas das fortes chuvas que
atingiram o município de Petrópolis, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. 

Médicos, estudantes de medicina e toda a população podem participar com doações de garrafas
de água mineral, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza, além de roupas e
agasalhos. Entre os pontos de coleta, está a sede do Conselho, em Botafogo – na Zona Sul do Rio
de Janeiro.

Todo material arrecadado será doado para instituições de caridade que assistem às famílias
impactadas pela tragédia.
 

NOTÍCIAS
CREMERJ
CREMERJ arrecada doações em solidariedade às vitimas das fortes chuvas em Petrópolis

Em nome do CREMERJ, o presidente do Conselho, Clovis Munhoz, falou
com o secretário municipal de Saúde, Marcus Curvelo, prestando
solidariedade aos cidadãos de Petrópolis.

“Em momentos difíceis como este, ajudar o próximo é uma forma de aliviar
a dor. A união de todos nessas situações traz esperança, consolo e forças
para prosseguirmos”, ressaltou Clovis Munhoz, ao incentivar a participação
na campanha.

Vale lembrar que a Delegacia do CREMERJ em Petrópolis esteve,
temporariamente, fechada devido aos impactos da chuva.
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HISTÓRIA DA MEDICINA

Hoje, na ausência de seus textos,
fica aqui registrada a nossa
gratidão por sua participação
nesta Associação Médica, que
brilhantemente representou e
que é preenchida pela imensa
saudade que dele sentimos.

Dentre seus escritos, destacamos
Fidélio e o resgate da
medicina de 10 de dezembro de
2020 e publicado em nossa
revista de Nº 80 em Jan/Fev/Mar
de 2021. Retrato atemporal de
nossa profissão.

Nesta página de nossa revista nosso diretor Científico e de Ensino Médico, Dr. Alfredo
Henrique Rodriguez Guarischi, nos presenteava com seu talento de escritor, de profundo
conhecedor da história da Medicina e por aqui, neste espaço, transbordava seu pensamento
e a alma humanista com a elevada estatura do ser humano que era.

Contudo, nenhum de nós poderia ser
mais fiel ao retratar a personalidade
rica e marcante do nosso
conceituado mestre do que sua
filha, Jessica Guarischi, em Carta
ao pai que traduziu todo o seu
sentimento, carinho e gratidão, e
nos permitiu divulgar para que todos
possam apreciar, em sua íntegra,
neste link.
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https://somerj.com.br/files/pdfs/carta-ao-pai-de-jessica-guarischi.pdf


SOBRE NÓS

Somos a Associação Médica do Estado do Rio de
Janeiro, entidade que representa a classe médica do
Estado. Federada à AMB, é uma das mais respeitáveis
e representativas entidades médicas de nosso país e
dedica-se à defesa dos interesses da categoria, nas
áreas técnico-científica, ética, social e do exercício
profissional, atentando também à melhoria da
qualidade da assistência à população.

ENDEREÇO CONTATOS
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