
CREMERJ - Ações Solidárias 
e o combate à Pandemia



MARÇO/2020

COVID-19 É TEMA DE REUNIÃO COM GESTORES E COLETIVA DE IMPRENSA

O CREMERJ realizou, nessa segunda-feira, 16, um encontro entre diretores de hospitais das redes, 
tanto pública quanto privada, junto aos representantes dos governos municipal e federal para falarem 
sobre as providências que serão tomadas quanto ao coronavirus. Na ocasião, as autoridades apresentaram 
seus planos aos médicos.

O presidente do CREMERJ, Sylvio Provenzano, dividiu a mesa com os representantes do Ministério 
da Saúde Marcelo Lamberti e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) Mário Celso Lima. Além do 
conselheiro federal Raphael Câmara e os diretores do Conselho Célia Regina Silva e Flavio Sá.

Antes dos gestores anunciarem suas estratégias, Provenzano falou sobre uma das preocupações 
do Conselho.

“Vamos reforçar com as autoridades a importância dos médicos estarem protegidos, pois faltam 
materiais básicos como luvas e máscaras. E, caso o colega se sinta vulnerável ou desprotegido com 
alguma situação, ele pode e deve entrar em contato conosco imediatamente”, disse.

Começando pelo planejamento estratégico da esfera federal, Lamberti anunciou que o Hospital 
Federal de Bonsucesso (HFB) terá o bloco 1 esvaziado e dedicado às eventuais vítimas. Isso se faz necessário 
para conter infecções ou transmissões cruzadas. Serão aproximadamente 220 leitos destinados a esses 
casos, sem interrupção nos atendimentos oncológicos e cardiovasculares e, havendo necessidade, os 
casos cirúrgicos poderão ser transferidos a outras unidades.

Quanto ao déficit de recursos humanos, Lamberti explicou que há um processo para que sejam 
recompostos os contratos temporários da União. Esse certame já está em lançamento para quatro mil 
vagas. Além disso, foram cedidos 3.986 funcionários públicos da rede federal para as prefeituras e para o 
Governo do Estado. Também foi convocado o retorno de 3.996 servidores federais, sendo 630 médicos.

Há ainda um decreto de chamamento público do Programa Médicos pelo Brasil, que pretende 
reunir aproximadamente cinco mil vagas.

Outro decreto governamental estabelece que as visitas às enfermarias de hospitais devem ser 
restritas. Somente uma pessoa e um paciente serão permitidos, e em dias alternados com horário 
ampliado.

Já na esfera municipal, com 30 casos confirmados e mais de cem suspeitos, a SMS também decidiu 
concentrar seus atendimentos em uma única unidade. O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla fornecerá 
260 leitos, podendo ser ampliado. A aquisição de equipamentos é outra medida tomada pela secretaria. 
Também foram suspensas as férias de equipes e funcionários, além do cancelamento de cirurgias eletivas. 
Somente pacientes que já estão nos hospitais serão operados para que leitos fiquem liberados.

Com relação aos procedimentos eletivos, Lima fez um apelo ao bom senso das pessoas. Ele pediu 
que, na rede privada, se adie o que for possível.



“As medidas restritivas são muito importantes, pois os profissionais de saúde não podem parar e 
qualquer cirurgia eletiva, neste momento, deve ser adiada. Os países que não tomaram medidas radicais 
no início da epidemia foram surpreendidos por picos exponenciais e quase colapsaram seus sistemas”, 
declarou.

Quando questionado sobre o número insuficiente de médicos para atender uma demanda maior, 
o representante da SMS esclareceu que, além da ampliação de hospitais, também haverá contratação de 
recursos humanos.

Após a reunião, Provenzano e Lamberti concederam uma entrevista coletiva à imprensa para 
pontuar os assuntos tratados no encontro.

março/2020

MÉDICOS TÊM DESCONTO NOS POSTOS IPIRANGA para auxiliar no deslocamento 
para atendimento

O CREMERJ fez uma parceria com os postos Ipiranga e os nossos Médicos vão ter um desconto de 
10% ao se identificarem. Para isto, precisa baixar no seu celular o aplicativo da Ipiranga.

Você receberá uma comunicação da Ipiranga, via aplicativo Abastece Aí, informando que o desconto 
já está disponível. Caso não tenha o app Abastece Aí, faça download nas lojas de aplicativos (Google Play 
e App Store) e ative as notificações para que a Ipiranga se comunique com você. Abasteça, utilizando o 
benefício exclusivo na hora de efetuar o pagamento.

Qualquer dúvida, entre no link https://www.heroisabastecidos.ipiranga/



abril/2020

FUTUROS MÉDICOS SALVAM VIDAS DOANDO SANgue no início da pandemia

A pandemia de COVID-19 já causou danos inestimáveis à população do Rio de Janeiro e continua 
a castigá-la. O número de doadores de sangue no Estado, já baixo, sofreu uma queda drástica por conta 
da nova pandemia. O CREMERJ e a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina (ABLAM) 
convocam os estudantes de Medicina do Rio de Janeiro a unirem-se, representar sua Universidade, 
honrar sua futura profissão e DOAR SANGUE!

Qual a proposta? Com o objetivo de evitar aglomerações e a sobrecarga do sistema de coleta, os 
estudantes serão divididos em pequenos grupos da mesma Universidade. Os doadores devem preencher 
um breve formulário informando seu e-mail, preferência por manhã ou tarde. Aí, receberá uma resposta 
com data e hora de sua coleta no Hemorio (Rua Frei Caneca, 8 - Centro). Certifique-se de que está apto e 
satisfaça os requisitos básicos antes da doação.

Quem doa sangue, doa um pedaço de sua vida pra alguém que precisa!

A campanha acontecerá entre os dias 27 e 30 de abril.

abril/2020

CREMERJ FAZ PARCERIA COM IBKL PARA TREINAMENTO GRATUITO voltado ao 
atendimento na pandemia

O CREMERJ firmou uma parceria com o IBKL para treinamentos para COVID-19.

Estão sendo oferecidos, gratuitamente, aos Médicos treinamento nos procedimentos mais 
importantes na prevenção e tratamento à COVID-19.

Acesse o site mobiliza.portalibkl.com.br, conheça o Projeto e inscreva-se.



14/04/2020
   

HOTÉIS SOLIDÁRIOS
O CREMERJ, em parceria com a rede hoteleira, o Instituto da Criança, e por iniciativa do Fórum 

Inovação Saúde, divulga o projeto Hotéis Solidários! Juntos, vamos oferecer diárias para você, Médico 
(a), nos hotéis participantes. 

E o mais importante, SEM QUALQUER CUSTO.

Tudo será bancado por contribuições, feitas por empresários e o solidário povo carioca, por meio 
da plataforma de captação https://benfeitoria.com/hoteissolidarios. Estes recursos serão administrados 
pelo Instituto da Criança. O CREMERJ e o FIS serão responsáveis pela elegibilidade dos profissionais e a 
interface com a rede hoteleira.

MAIO/2020
 
CREMERJ disponibiliza emissão de 
receitas, atestados e pedidos de exame 
online para facilitar o atendimento à 
população durante a pandemia

Os Médicos do Rio de Janeiro, desde maio, 
podem emitir atestados, receitas médicas, laudos e 
pedidos de exames por meio eletrônico. O serviço é 
fruto de uma parceria do CREMERJ com o Conselho 
Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro 
(CRFRJ), que visa facilitar o atendimento médico 
neste período de pandemia. Para ter acesso aos 
documentos, basta acessar RECEITA DIGITAL, no site 
do Conselho, e seguir o passo a passo.

A medida foi uma iniciativa dos Conselhos para regulamentar e operacionalizar estes serviços e 
auxiliar a relação remoto entre médico, paciente e farmacêutico, durante a pandemia. Além disso, tem o 
objetivo de auxiliar a redução de pessoas expostas ao novo coronavírus, protegendo, assim, profissionais 
e pacientes.

No site, o Médico preenche modelos de prescrição, atestados Médicos, laudos e solicitações de 
exames. O paciente não precisa portar um documento físico, como a prescrição médica. Ele pode recebê-
la diretamente no celular.

O serviço também permite que todos estes documentos podem ter suas autenticidades validadas 
no site do CREMERJ. Atestados Médicos também podem ser verificados.



MAIO/2020

Telemedicina é alternativa durante a pandemia

A prática da assistência à distância é outro assunto que vem sendo abordado 
com cuidado pelo CREMERJ. Devido à gravidade da situação, o Conselho publicou 
a Resolução n° 305/2020, em 26 de março, que dispõe sobre o atendimento 
Médico por telemedicina, durante a pandemia de SARS-CoV2/ COVID-19. 

O documento autoriza a realização de consulta, de orientação e do acompanhamento Médico no 
estado do Rio de Janeiro, por meio da telemedicina, utilizando qualquer meio de comunicação digital ou 
telefônico. O Médico é obrigado a registrar em prontuário físico ou eletrônico o atendimento realizado e 
assegurar o sigilo de todas as informações.

A Resolução também esclarece as modalidades da telemedicina: teleorientação, telemonitoramento, 
teleinterconsulta e teleconsulta. Além disso, deixa claro que fica a critério Médico a cobrança de seus 
honorários conforme valores definidos previamente à consulta. 

Clique aqui e confira na íntegra o texto, com todos os detalhes a respeito da Resolução.

MAIO/2020

Vistorias nos hospitais 
são intensificadas 
durante a pandemia na 
tentativa de garantir 
segurança à população

Desde o avanço da pandemia, o CREMERJ vem intensificando suas fiscalizações na tentativa de 
garantir segurança e assistência aos médicos e à população. As vistorias dos meses de março e abril, 
comparados ao ano de 2019, sofreram um aumento de 117% e 124%, respectivamente. As fiscalizações 
foram destinadas às unidades de referência para a COVID-19, aos hospitais de campanha, além dos locais 
notificados por meio do Canal de Denúncias, criado exclusivamente para combater o novo coronavírus. 
O Conselho considerou como prioridade o fluxo de atendimento, a disponibilidade de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) e os números de leitos e de recursos humanos, além da regulação de vagas.

O aumento das vistorias, que começou no mês de março, abrangeu a capital, a região metropolitana 
e o interior, totalizando 50 unidades. Em 2019, no mesmo mês, foram feitas 23 inspeções. Já em abril 
foram realizadas 56 contra 25, no ano passado.

As fiscalizações são feitas em parceria com o Ministério Público e o Ministério do Trabalho. Todos 
os relatórios são enviados às autoridades imediatamente após cada visita, visando à solução das 
inconformidades encontradas. Neles, são destacados a qualidade de cada leito disponível nas unidades 
e a disponibilidade de profissionais de saúde, de equipamentos e de insumos.



maIO/2020

Por ofício, CREMERJ pede EPIs ao Ministério da Saúde

Logo após os primeiros casos do novo coronavírus, no Rio de Janeiro, o CREMERJ encaminhou um 
ofício para o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em 26 de março, requisitando o urgente 
encaminhamento de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e demais insumos para as unidades 
hospitalares do município e do estado do Rio de Janeiro.

“O uso de EPIs é fundamental no combate à COVID-19. Os Médicos e demais profissionais de saúde 
precisam destes equipamentos para assegurar a vida deles, de colegas de trabalho, de familiares, dos 
pacientes e da população como um todo. Desde início, já sabíamos que isto seria um problema e nos 
antecipamos, fazendo nossa solicitação para o Ministério da Saúde”, declarou o presidente do CREMERJ, 
Sylvio Provenzano.



JUNHO/2020

milhares de máscaras são doadas para hospitais do rio

CREMERJ conduziu a iniciativa em parceria com Supergasbras e Bagaggio

O CREMERJ realizou, entre os dias 14 a 25 de maio, a entrega de máscaras NK95 e cirúrgicas, além 
de luvas, em dez hospitais do estado do Rio de Janeiro e no Quartel General da Polícia Militar. A iniciativa 
aconteceu após o recebimento de doações feitas por duas empresas. A Supergasbras doou 20 mil 
máscaras do tipo NK95 e a Bagaggio doou 4,5 mil máscaras cirúrgicas, 100 da NK95 e 500 luvas. 

O Conselho ficou responsável por fazer toda a logística de distribuição das doações e a escolha 
das unidades beneficiadas. A seleção delas ocorreu a partir das informações coletadas nas fiscalizações 
efetuadas pelo CREMERJ, durante a pandemia do novo coronavírus. 



Janeiro/2021

vacinação no CREMERJ COM ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

A partir do final de janeiro de 2021, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro, o CREMERJ disponibilizou a sua sede, para vacinação de médicos, acima de 60 anos, tornando 
mais fácil o acesso à imunização de nossa classe. A escolhida pela SMS RJ foi a de Oxford-AstraZeneca. Os 
médicos se cadastraram no nosso site e compareceram em grande número para se vacinar. A vacinação 
ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de janeiro. Foram 2202 médicos vacinados em três dias, proporcionando a 
eles conforto e tranquilidade, sem filas de grandes proporções. A iniciativa também contou com o apoio 
da Iniciativa FIS, da Pronep Lite Care, do IBKL e da Ciente. A primeira médica vacinada foi a Dra. Cecília 
Baumfeld Bernstein, de 102 anos, que veio com sua filha, também médica, que também se vacinou, a 
Dra. Ida Baumfeld Bernstein, de 70 anos. O ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, Dr. Pietro 
Novellino, destacou a preocupação do CREMERJ com a classe médica e foi vacinado, em seguida. É bom 
lembrar que os médicos, assim como os outros profissionais que lidam com a saúde, são os de maior 
risco entre todos os trabalhadores. O CREMERJ vai continuar trabalhando para que todos os médicos do 
estado sejam vacinados contra a Covid-19.

Sabemos que a pandemia não desaparecerá de uma hora para outra. Teremos que conviver com ela 
por algum tempo. Mas, não podemos nos descuidar. Máscaras, higienização das mãos com sabão, com 
álcool em gel e evitar aglomerações serão práticas corriqueiras daqui pra frente, durante um bom tempo. 
A vida de todos é preciosa e vamos preservá-la. Entretanto, não esqueçamos que a Covid-19 pode ser 
letal. Ela se transmite com muita facilidade, e de uma forma muito rápida. Então, todo cuidado é pouco. 
Vamos enfrentá-la como fizemos até agora. Com determinação, com vontade de vencer e, sobretudo, 
com certeza que passaremos por ela sem que tenhamos sucumbido à sua agressividade. A ciência, mais 
uma vez, será soberana.



MARÇO/2021

Esperança à vista, com ação solidária e vacinação de médicos

CREMERJ imuniza cerca de 3.500 profissionais com primeira e segunda dose, em sua 
sede, em abril. Conselho também arrecada mais de três toneladas de alimentos

No mês de abril, o CREMERJ vacinou contra a Covid-19 cerca de 3,5 mil médicos, em sua sede, em 
Botafogo – na Zona Sul do Rio de Janeiro. De 5 a 16 de abril, os profissionais de 59 a 50 anos receberam 
a primeira dose. Já de 19 a 30 de abril foi a vez de imunizar os médicos de 49 a 40 anos. Para a primeira 
aplicação, compareceram cerca de 1,5 mil colegas. A campanha foi em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro, que cedeu as doses e definiu os critérios de idade. 

“Vacinar todos os médicos contra o novo coronavírus é uma das bandeiras do CREMERJ. Desde o 
início do ano, o Conselho vem reivindicando que as autoridades garantam que os nossos profissionais, 
independentemente de faixa etária, sejam imunizados. Então, cada grupo de idade que é liberado é um 
motivo de satisfação”, disse o presidente do CREMERJ, Walter Palis, lembrando que, em março, a entidade 
enviou ofício para todas as prefeituras do estado, pedindo a imunização de todos os médicos. “Trata-se 
de uma questão de saúde pública. Estando vacinado, o médico protege seu paciente, seus colegas de 
trabalho e também a si próprio”, completou. 

A gratidão por estar imunizada e o desejo de que a vacina chegue para todos emocionou a 
neurologista Jaqueline Barbosa. “Estou muito emocionada, porque, na verdade, a gente quer que todo 
mundo seja logo vacinado. Achei tudo muito acolhedor, todos foram muito eficientes. Gostaria de 
agradecer o meu Conselho por nos permitir essa possibilidade”, disse.

Já a oftalmologista Mariluci Costa da Silva disse ter sentido alívio após tomar a vacina, principalmente 
após uma tentativa frustrada. “Estou feliz porque o CREMERJ proporcionou isso para a gente. Eu tinha 
tentado tomar no posto de saúde e não tinha conseguido. E, hoje, foi muito bom, excelente. Tudo 
organizado e prático”, declarou. 



O secretário de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do Ministério da Saúde, Raphael Câmara, esteve 
no CREMERJ, em 26 de abril, para receber a primeira dose. Ele falou sobre a importância da vacinação. 

“Vim vacinar hoje no CREMERJ no dia 26, na minha idade, 44 anos. Quando chegar a sua vez, por 
favor, vacine-se. Esta é, no momento, a forma mais eficaz que temos de combater a pandemia”, garantiu.

Médicas grávidas vacinadas 

A sede também vacinou médicas grávidas com 
comorbidades, seguindo as orientações da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A cirurgiã 
pediátrica Flávia Amaro Jamel foi a primeira médica 
gestante a ser imunizada no CREMERJ. Grávida de 
5 meses e com comorbidade, ela compareceu à 
vacinação com o seu marido, o cirurgião-geral Márcio 
José Jamel, e contou que a decisão foi tomada em 
conjunto com a sua obstetra.

“Decidimos pela vacinação diante do quadro 
atual, com a piora da pandemia e por não conseguir 
fazer um isolamento total em casa. Estávamos 
apreensivos. Mesmo afastada do trabalho, a gente 
acaba se expondo. Ficamos satisfeitos de ter essa 
possibilidade no nosso Conselho”, frisou. 

Segunda dose

Os médicos de 60 anos ou mais 
vacinados em janeiro, na primeira 
campanha de imunização contra 
a Covid-19 na sede do CREMERJ, 
receberam a segunda dose nos dias 
19, 20 e 22 de abril. Foram mais de 
2 mil profissionais, entre eles, o ex-
presidente da Academia Nacional de 
Medicina (ANM), Pietro Novellino. 

Ação solidária contra a fome 

Paralelamente à campanha de vacinação, o 
CREMERJ iniciou, em abril, o programa Vacina Solidária 
em combate à fome, devido ao momento crítico 
causado pela pandemia. Médicos que estão sendo 
imunizados estão doando alimentos não perecíveis. 
Foram mais de três toneladas arrecadadas. Todas as 
contribuições estão sendo entregues para instituições 
de caridade.

O proctologista e intensivista Kleber Ricciardi 
elogiou a iniciativa. “Além da doença, a pandemia 
tem outra vertente, que é a fome. Devemos caminhar 
dentro da solidariedade para que se possa fazer um 
pouco mais pelo próximo, afinal isso faz parte também 
do nosso juramento como médico de cuidar dos 
outros. Não custa nada fazer uma pequena doação no 
momento em que se vacinar



JUNHO/2021

Campanha Vacina Solidária encerra etapa,  
DISTRIBUINDO mais de quatro toneladas de alimentos

O CREMERJ encerrou, na última semana, uma etapa importante da campanha Vacina Solidária – 
ação do Conselho em combate à fome. Foram cerca de quatro toneladas de alimentos não perecíveis e 
centenas de itens de higiene pessoal arrecadados. Os donativos foram encaminhados a seis instituições 
e beneficiaram mais de 500 famílias.

A campanha contou com a colaboração dos médicos que se vacinaram contra a Covid-19 na sede do 
Conselho e de empresas parceiras do Clube de Benefícios, além do Instituto Brasileiro de Oftalmologia (Ibol).

“Estamos muito felizes com o resultado da campanha. Queremos agradecer a todos os médicos e 
parceiros que contribuíram para ajudar tantas famílias que estão precisando de ajuda, principalmente 
devido à pandemia. Deixamos aqui nossos sinceros agradecimentos”, disse o presidente do CREMERJ, 
Walter Palis.

As instituições favorecidas foram: a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Inhaúma – cuja 
entrega aconteceu em 28 de abril; a Igreja Nossa Senhora do Parto, no Centro do Rio de Janeiro, em 4 
de maio; a Fundação Pró-Hemorio, no Centro do Rio de Janeiro, em 13 de maio; o Centro de Apoio aos 
Refugiados, em Botafogo, no dia 14 de maio; e as ONGs Aldeias Infantis SOS Brasil, no Itanhangá, em 1º 
de junho, e Movimenta Caxias, em Duque de Caxias, no dia 2 de junho.



JULHO/2021

mais de 100 pessoas participam de doação de sangue  
na sede do CREMERJ A FAVOR DO HEMORIO

Mais de 100 pessoas, entre médicos, estudantes de medicina e cidadãos, compareceram, nessa 
quinta-feira, 1º, à sede do CREMERJ, para participar da campanha de doação de sangue, promovida 
pelo Conselho. A ação, em parceria com o Hemorio, coletou 87 bolsas de sangue, que darão reforço aos 
estoques do Rio de Janeiro. O estado vem sofrendo uma baixa nas doações, principalmente em razão da 
Covid-19. Em média, para uma situação regular, o Hemorio necessita dispor, diariamente, de pelo menos 
300 bolsas de sangue. No entanto, este número tem ficado abaixo do esperado, em torno de 250. O 
responsável pela coleta externa no CREMERJ, o clínico-geral Vicente Jannuzi, que atua no instituto há 42 
anos, explicou a importância da parceria.

“Houve uma queda bastante significativa com a pandemia. Podemos dizer que é uma situação 
crítica. Tivemos um aumento de demanda e uma diminuição dos estoques, porque, com o isolamento 
social, muitas pessoas deixaram de doar. A coleta externa se tornou uma estratégia importante e o 
resultado que tivemos com esta ação, promovida pelo Conselho, foi bastante positiva”, frisou.

Os médicos que participaram também aprovaram a iniciativa. A infectologista Renata Beranger 
incentivou as pessoas a doarem: “Vim participar desta ação tão bonita que o CREMERJ realiza em conjunto 
com o Hemorio, que é a doação de sangue. Mais do que nunca, por causa da pandemia, a gente precisa 
que todo mundo doe. Uma bolsa de sangue pode ajudar até quatro pessoas”.

O presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Rio de Janeiro (Aemed-RJ), Miguel 
Pereira, e os diretores Pedro Rio e Amanda Kiss também compareceram à ação. “Foram respeitados o 
distanciamento social e o uso de máscaras. Precisamos ter esses cuidados, mas não podemos deixar de 
doar. A demanda por sangue não parou. Foi muito importante participar”, afirmou.

A ação, que aconteceu das 10h às 15h no auditório Júlio Sanderson, por meio de agendamento 
on-line para evitar aglomerações, foi aberta pelo diretor do CREMERJ Luiz Zamagna. “Estamos muito 
satisfeitos em poder abrir nossa sede para uma iniciativa tão significativa, em especial neste momento 
delicado que o nosso estado enfrenta, com a pandemia”, salientou.

A adesão de médicos, estudantes de medicina e cidadãos à campanha foi um ponto abordado pelo 
presidente do CREMERJ, Walter Palis. “Queremos abrir novamente a nossa sede para este tipo de evento. 
Contamos com a presença de mais de 100 pessoas. Ficamos felizes com este resultado. Nosso objetivo 
era contribuir com o Hemorio nesta missão tão importante que vai além da solidariedade, ajuda a salvar 
vidas, e podemos dizer que conseguimos. É o tipo de parceria que não pode parar”, adiantou.


