Torne-se
se um membro da Academia Brasileira de Neurologia, veja as suas vantagens:
•

A ABN é a entidade representativa do Brasil junto a Associação Médica Brasileira.

•

Os sócios da ABN são reconhecidos pela World Federation of Neurology, entidade da qual a
ABN faz parte, representando o Brasil.

•

Acesso ao Portal RIMA – Rede de Informática de Medicina Avançada. Sistema de informação
cientifica com altos níveis de evidencia com mais de 2400 revistas internacionais.

•

Receber a Revista Arquivos de Neuropsiquiatria.
Neuropsiquiatri

•

Receber periodicamente os boletins da Academia.

•

Redução das taxas em congressos, cursos e simpósios apoiados ou realizados pela ABN,
Sociedade Portuguesa de Neurologia e outras associadas à Academia.

•

Ter a possibilidade de realizar congressos simpósios, cursos e jornadas eventualmente
apoiados pela ABN.

•

Ter um foro de discussão de temas com relação à atividade profissional do neurologista.

•

Votar e ser votado para cargos diretivos de ABN, de acordo com a sua categoria de filiação.

•

Pertencer em até 3 Departamentos
tamentos Científicos da Academia.

•

Ser reconhecido como neurologista por nossos colegas de todo o Brasil.

•

Eventualmente ser convidado a participar de atividades científicas, culturais e ou das
comissões da Diretoria da Academia.

•

Usufruir os recursos e vantagens
vantagens da Sede Própria da Academia Brasileira de Neurologia.

•

Ser referenciado pela ABN para atividades assistenciais, entrevistas e meios de comunicação
e assessoria a órgãos públicos.

•

A divulgação no site e por mala direta para todos os membros da ABN de cursos
cu
e eventos
no qual você esteja envolvido.

•

Indicação de seu nome juntamente com os demais de sua região como indicação ABN
quando solicitado por pacientes.

•

Defesa Profissional: Ações de políticas de estado; Ações de competidores não-médicos.
não

•

Educação: Acesso
cesso a informações; Congressos, descontos.

•

Saúde.

