
  
 
 
 
 
 

 

OF/PRES/AMB/003/2021 
São Paulo, 19 de janeiro de 2021 
 
 
Ao 
Doutor SIDNEY ROBERTO NADAL 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COLOPROCTOLOGIA 
 
 

Ref.: Força Tarefa AMB Covid-19 

 
 

Prezado amigo presidente da SOCIEDADE BRASILEIRA DE COLOPROCTOLOGIA,  
 
 
 

 Venho a você convidá-lo, a sua Sociedade de Especialidade e aos médicos 

associados a serem coautores e parceiros em um projeto da maior relevância que 

lançaremos oficialmente nos próximos dias, denominado de Força-Tarefa AMB 

Covid-19.  

 Diante da gravidade da pandemia em nosso País, a iniciativa visa, em caráter 

de urgência, reunir um contingente importante de voluntários da Medicina para a 

assistência aos pacientes infectados pelo novo coronavírus em quaisquer regiões do 

Brasil que necessitarem de para suas linhas de frente, como ocorre atualmente com 

Manaus e todo o Estado do Amazonas.  

 O Brasil somos todos nós. Um só brasileiro em risco merece de cada um de 

nós a máxima atenção e imediato socorro, todos sabemos e assim agimos.  

 Os médicos, por seu compromisso com a saúde e a vida, já marcaram na 

história do País sua contribuição no combate a Covid, colocando, inúmeras vezes, a 

própria existência em risco. Mas sempre podemos mais, sempre é possível mais 

uma dose de doação; é o que fazemos agora com a Força-Tarefa AMB Covid-19, a 

ser construída em cooperação por sua Sociedade e a Associação Médica Brasileira, 

além de outras instituições que queiram contribuir com a causa pró-brasileiros em 

logística etc. 

 No campo da operação, a AMB cadastrará, entrevistará e selecionará os 

médicos interessados, inclusive para garantir a segurança em saúde de todos eles. 



  
 
 
 
 
 

 

Posteriormente, haverá treinamento com alguns dos principais especialistas do 

Brasil, para que a assistência seja de excelência e ocorra a possibilidade de efeito 

multiplicador. 

 Para ampliar a capilaridade e fazer frente às necessidades da população, 

estaremos juntos (AMB, Sociedades de Especialidades Federadas) no centro 

coordenador, focando muito particularmente a divulgação do projeto para todos os 

médicos do Brasil.  

 Assim, já solicitamos a inclusão no portal e redes sociais de sua instituição o 

banner da Força-Tarefa AMB Covid-19, com link para a inscrição de médicos 

interessados – https://amb.org.br/noticias/forca-tarefa-amb-covid-19/ 

 Pedimos ainda a disseminação entre as vossas Regionais, caso haja 

viabilidade.  

 

 Desde já, meus mais sinceros agradecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 
 

 
César Eduardo Fernandes 
Presidente da Associação Médica Brasileira 


