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CRM-AP recomendou  a
implantação de posto avançado

24h da PM no Hospital de Santana

VEJA AQUI

Unidades da

capital e do

interior do Estado

foram fiscalizadas

Vistorias realizadas pelo interior

VEJA AQUI

Vistorias realizadas na capital

VEJA AQUI

http://crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21277:2020-01-22-20-42-22&catid=3
http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21358:2020-12-24-02-23-46&catid=3
http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21359:2020-12-24-02-53-51&catid=3


A preocupação com um possível
colapso do serviço de saúde no
Amapá devido a Pandemia de

COVID-19 iniciou em março. O que
motivou uma reunião já no dia 19

na sede do Conselho com
representantes do poder público da

esfera federal, estadual e do
município de Macapá para discutir
a estrutura para o enfrentamento
ao novo coronavírus.  Na época a
falta de leitos de UTI foi uma das

principais preocupações
apresentadas durante o encontro.

VEJA 

COVID-19
Atuação do CRM-AP durante

a pandemia da COVID-19

http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21292:2020-03-19-19-07-25&catid=3
http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21292:2020-03-19-19-07-25&catid=3


Conselho solicitou  à SEMSA e SESA
que providenciasse

quartos na rede hoteleira para os
profissionais  da linha de frente

contra a COVID-19.

 VEJA AQUI

COVID-19
Atuação do CRM-AP durante

a pandemia da COVID-19

O  CRM-AP  solicitou ao Governo
do Amapá  adicional de

insalubridade em grau máximo
para os servidores da saúde

VEJA AQUI

http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21308:2020-04-17-20-34-59&catid=3
http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21308:2020-04-17-20-34-59&catid=3
http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21309:2020-04-17-20-37-53&catid=3


A autarquia também participou de
campanha para arrecadação de

Equipamentos de Proteção Individual (EPI
´s) e apoiou iniciativa para arrecadar
cestas básicas para famílias carentes

juntamente com 
AMB-AP, PM-AP e CRAM/PMM.

 

COVID-19
Atuação do CRM-AP durante

a pandemia da COVID-19

VEJA AQUI

O  CRM-AP  solicitou ao Governo do
Amapá que concedesse  adicional
de insalubridade em grau máximo

para os servidores da saúde

VEJA AQUI

http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21299:2020-04-02-14-31-36&catid=3
http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21309:2020-04-17-20-37-53&catid=3


O CRM-AP emitiu
recomendações, informes e carta

ao poder público  juntamente
com outros

Conselhos. Foram medidas pelos
médicos e pela população

durante o combate à
Covid-19

VEJA AQUI 

COVID-19
Atuação do CRM-AP durante

a pandemia da COVID-19

http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21353:2020-12-05-20-27-30&catid=3
http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21353:2020-12-05-20-27-30&catid=3


CRM-AP lançou novo
portal de serviços

VEJA AQUI

http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21325:2020-05-20-09-45-01&catid=3


Relatórios de
fiscalizações do 

CRM-AP compõem ação
civil pública do MPT

VEJA AQUI

CRM-AP acionou a Justiça
para impedir a 

 contratação de médicos
sem revalida  em Santana

VEJA AQUI

http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21315:2020-04-24-20-42-44&catid=3
http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21330:2020-06-09-15-23-08&catid=3


CRM-AP publicou portaria
sobre vestimentas no

CRM-AP
VEJA AQUI

CRM-AP funcionará das 
8h às 14h a partir de

janeiro
VEJA AQUI

http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21354:crm-ap-edita-portaria-sobre-vestimentas-no-conselho&catid=3:portal
http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21357:2020-12-23-21-45-18&catid=3


DR. EDUARDO MONTEIRO
PRESIDENTE
Somos soldados da saúde. Soldados não
abandonam a guerra! Vocês fazem jus ao
Juramento de Hipócrates. Meu respeito a todos
vocês. Confiante que seremos vencedores nesta
guerra!

(Trecho da mensagem emitida no início da
pandemia. VEJA)

DRA. MARIA TERESA RENÓ
VICE-PRESIDENTE
 Nossa gratidão e homenagem aos médicos, que
merecem ser reconhecidos e  valorizados, não
somente neste ano, nessa pandemia,  mas todos
os dias, pelo que são, pelo que fizeram e fazem,
sendo reais, de verdade, humanos e muitas vezes
heróis!

(Trecho da mensagem do Dia dos Médicos. VEJA)

mensagens 

CRM-AP

http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21298:2020-03-29-02-45-46&catid=3
http://crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21343:2020-10-19-18-55-05&catid=46:artigos


Dois mil e vinte.  Ano de muitas incertezas com relação a este
inimigo invisível, que mudou repentinamente as nossas vidas. 

Mas você foi à luta, sem exatamente saber quais armas utilizar. 

Sabendo que poderia custar até a própria vida, para justamente
preservar a vida dos seus pacientes. 

Manteve o equilíbrio diante de tantas perdas, inclusive de
colegas de profissão, que se foram tão precocemente.

Nossa gratidão aos médicos que vêm vencendo o cansaço,
superando o estresse e a saudade da família.

Nossa gratidão pelos amores curados, que puderam retornar
aos seus lares. 

Sabemos que sempre contamos com vocês, desde o
nascimento até o último suspiro. 

Ressaltamos que vocês não estão sozinhos. Contem sempre
com o Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá.

Sem dúvida, juntos, vamos semear um 2021 com muitas
conquistas.

Entre as lutas no ano vindouro:  uma nova sede para o CRM-AP. 

Um abençoado Natal e Ano Novo.
 

CONSELHEIROS DO CRM-AP

AGRADECIMENTO
AOS MÉDICOS
Mensagem disponível no site. 

veja

http://www.crmap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21360:2020-12-24-03-07-23&catid=3


CONTATOS
CRM-AP

http://www.crmap.org.br/
https://twitter.com/CRM_AP
https://www.facebook.com/CRMAMAPA/
https://www.instagram.com/crmamapa/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5596988020103

