


FUNDAÇÃO

A CAMPERJ foi fundada em 21 de setembro de 1981, tendo os seus atos

constitutivos registrados em 12 de novembro do mesmo ano, por

iniciativa do Dr. Nelson Pecegueiro do Amaral, então Procurador-Geral

de Justiça e seu Diretor-Presidente.

Pela lei n° 489, de 19 de novembro  

de 1981, oriunda de mensagem

de iniciativa do Exmo. Sr. Governador

Chagas Freitas, recebeu a CAMPERJ

os meios indispensáveis para atingir as 

suas finalidades sociais.
1º Presidente da CAMPERJ
Dr. Nelson Pecegueiro do

Amaral



PRIMEIRA DIRETORIA 

DIRETORIA EXECUTIVA

Emerson Luiz de Lima
Diretor Presidente

Jefferson Machado de Góes Soares  
Diretor Secretario

Arthur Pontes Teixeira
Diretor Tesoureiro

Nerval Cardoso 
Diretor de Benefícios

CONSELHO FISCAL

David Milech 
Jocymar Dias deAzevedo

Adolpho Lerner



A Casa de Saúde São José, em 22 de 

abril de 1986, foi o primeiro hospital a 

ser credenciado pela CAMPERJ.

1º HOSPITAL CREDENCIADO



DIRETORIA ATUAL

DIRETORIA EXECUTIVA

Eduardo da Silva Lima Neto 
Presidente

Walberto Fernandes de Lima 

Secretário

Dimitrius Viveiros Gonçalves 
Diretor Tesoureiro

Marfan Martins Vieira  
Diretor de Benefícios

CONSELHO FISCAL

Galdino Augusto Coelho Bardallo
Norton Esteves Pereira de Mattos
Vera de Souza Leite



A CAMPERJ

A CAMPERJ foi criada com propósito de levar mais saúde e

qualidade de vida aos membros do Ministério Público do

Estado do Rio de Janeiro e aos seus dependentes. Uma opção

diferenciada de plano privado de assistência à saúde, feita

pelos beneficiários e para os beneficiários.

Mais que se preocupar com a saúde, a CAMPERJ quer levar

mais bem-estar para os seus beneficiários.

Qualidade a todo o momento, atenção com o futuro e busca

constante por inovação, são as características que fazem a

CAMPERJ ser a escolha perfeita para os membros do

Ministério Público.

Essa é a CAMPERJ: mais 
transparência, mais eficiência, 

mais saúde, mais você.



Missão da CAMPERJ

Visão da CAMPERJ

Contribuir para a saúde dos beneficiários, de forma sustentável,

propiciando melhor qualidade de vida, por meio de uma rede

qualificada de atendimento.

Atingir as melhores práticas de governança e sustentabilidade

financeira, para entregar saúde e assistência aos nossos

beneficiários.



Valores

✓ Orientação para a satisfação dos beneficiários, credenciados e colaboradores;

✓ Ética e transparência em todas as relações;

✓ Comprometimento;

✓ Inovação nas práticas de gestão;

✓ Busca pela excelência nos resultados.



NÚMEROS CAMPERJ

A CAMPERJ está sempre em busca de novas oportunidades, parcerias

e tecnologias para oferecer ainda mais qualidade a seus beneficiários.

Temos cerca de 1.000 credenciamentos médicos, incluindo:

Hospitais de Referência

Clínicas Especializadas

Laboratórios com Alto Padrão de Qualidade



LABORATÓRIOS:

✓ Lamina

✓ Richet

✓ Sergio Franco

✓ Bronstein

HOSPITAIS:

✓ Rede D’Or
✓ Casa de Saúde São José
✓ Casa de Saúde São Vicente
✓ Hospital Vitória

PRINCIPAIS HOSPITAIS E LABORATÓRIOS



DIFERENCIAIS CAMPERJ

Posto de Atendimento no MinistérioPúblico

CTI COR / OMT

Rede Referenciada

Programa LONGEVIDADE  

App CAMPERJ

Convênio com a Drogaria Venâncio

Convênio com a Unimed Rio

MPRJ-MED



DIFERENCIAIS CAMPERJ

Localização:

Av. Marechal Câmara, nº 370 – 4º andar – Centro – RJ 

Tel.: (21) 2210-1285
Atendimento de Segunda a Sexta: 9h às 17h30
intervalo para almoço, das 13h às 14h.

A CAMPERJ, além de sua Sede, tem um posto exclusivo de atendimento,
planejado para oferecer mais agilidade e comodidade aos beneficiários. São
diversos serviços reunidos em um só local:

• Solicitações de reembolsos, de formapresencial;

• Inscrições de novos beneficiários;

• Entrega e recebimento de documentações e formulários;

• Atualizações cadastrais, dentreoutros.



DIFERENCIAIS CAMPERJ

CTI COR (Ambulância de emergência e urgênciasmédicas)

Tel.: 0300-117-2800

O atendimento rápido, aliado ao tratamento especializado desde o

primeiro momento, têm um papel importante na efetividade do

serviço de emergência médica. Para isso, a CAMPERJ conta com o

serviço da CTI COR, ambulâncias para remoções, emergências e

urgências médicas, para adultos e crianças.

OMT

Orientação Médica por Telefone

Os aconselhamentos médicos telefônico seguem protocolos de

conduta médica, identificando as necessidades do paciente

assistido, fornecendo soluções médicas através do esclare –

cimento de dúvidas e, se necessário, é enviado uma 

ambulância até o local.



DIFERENCIAIS CAMPERJ

Rede Referenciada

Com foco na atenção primária à saúde e no atendimento das principais
especialidades médicas, a Rede Referenciada CAMPERJ é composta por uma
equipe altamente qualificada e diversificada, em especialidades como:

▪ Cardiologia
▪ Cirurgia Cardíaca
▪ Cirurgia Geral
▪ ClínicaGeral
▪ Dermatologia
▪ Endocrinologia
▪ Geriatria
▪ Ginecologia e Obstetrícia
▪ Hepatologia
▪ Neurologia
▪ Oftalmologia
▪ Oncologia/Hematologia
▪ Ortopedia
▪ Pediatria
▪ Psicologia
▪ Psiquiatria
▪ Reumatologia/Fisiatria
▪ Terapia da Dor e Cuidados Paliativos
▪ Urologia/Cirurgia Robótica



DIFERENCIAIS CAMPERJ

Programa Longevidade

Braços abertos para a vida.

Para ajudar os beneficiários a viverem melhor, a CAMPERJ criou o
Programa Longevidade – um programa completo com o objetivo de
promoção da saúde e da vida. São diversos projetos voltados para
beneficiários de todas as idades, da 1a infância até a maturidade, pois
quando se trata da sua saúde e de quem você ama, o atendimento
humanizado é essencial.

O Programa Longevidade busca proporcionar aos associados todo o
acolhimento e suporte nos momentos difíceis.



DIFERENCIAIS CAMPERJ

Programa Longevidade

o CAMPERJ + ESPECIAL - um programa dedicado a cuidar de quem precisa de atenção 
especial (pessoas com autismo, síndrome de Down e demais síndromes raras);

o CUIDADO INTEGRADO – modelo coordenado e integrado aos beneficiários acima de 
60 anos;

o CUIDADOS NA INTERNAÇÃO - programa de acompanhamento médico hospitalar por
equipe de médicos assistentes da CAMPERJ;

o MEDICAMENTOS ESPECIAIS - programa de concessão de medicamentos 
oncológicos e imunobiológicos orais, entregues em domicílio;

o CUIDADOS DOMICILIARES - programa de assistência domiciliar da CAMPERJ;

o MENTE SÃ - programa de prevenção e assistência às pessoas com necessidade 
de cuidados em saúde mental;

o + VIDA - programa de promoção da saúde e prevenção de riscos para todas
as idades, para agregar qualidade de vida ao longo dos anos.



DIFERENCIAIS CAMPERJ

✓ Histórico Médico;

✓ Agendamento de Consultas;

✓ Rede Referenciada e Rede Credenciada ;

✓ Carteirinha Virtual;

✓ Resultados de exames e muito mais!

APP CAMPERJ
Prontuário Eletrônico



DIFERENCIAIS CAMPERJ

Pensando em seus beneficiários, a CAMPERJ estabeleceu 
com a Drogaria Venâncio, com preços  reduzidos.

Desconto mínimo:

✓ Medicamentos Genéricos - 30%
✓ Demais medicamentos/OTC - 20% Perfumaria e 

Higiene Pessoal - 5%

Para utilizar, basta indicar no caixa, que tem o plano da
CAMPERJ e informar oCPF.

Convênio com a Drogaria Venâncio



DIFERENCIAIS CAMPERJ

Convênio com a Unimed Rio

A CAMPERJ aumentou sua rede de atendimento com a parceria
realizada com a Unimed Rio. Além de utilizar a rede credenciada da
CAMPERJ, poderá utilizar a rede da Unimed Rio para atendimentos
médico-hospitalares, em todos os municípios do Estado, com exceção
da capital.

O convênio também proporciona uma cobertura adicional em nível
nacional, mas apenas para urgências e emergências.

Para que possam verificar os credenciados que a Unimed disponibiliza
em sua rede, basta ir ao Guia Médico, no site da Unimed Rio e, na
busca pela Rede, selecionar o plano ÔMEGA MASTER CAMPERJ.



DIFERENCIAIS CAMPERJ

MPRJ-MED

Sistema de Assistência à Saúde do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro.

O presente convênio tem por objetivo assegurar a assistência à saúde,
permitindo a indenização dos gastos com assistência médico-hospitalar,
na modalidade de assistência indireta, aos membros do Ministério
Público e aos seus dependentes.



Na CAMPERJ há a opção da Rede Credenciada e Referenciada e,
também, o beneficiário poderá utilizar a livre escolha, onde opta
pelo profissional de sua preferência, solicita a ele o recibo ou nota
fiscal discriminada dos serviços realizados, podendo apresentar na
CAMPERJ para o reembolso. Este seguirá para análise e poderá ser
restituído de acordo com as regras e tabelas de reembolso, que se
encontram disponíveis no site, no menu Serviços / Reembolso.

Informamos que as internações clínicas e cirúrgicas e alguns
procedimentos médicos necessitam de autorização prévia para
serem realizados. As mesmas diretrizes se aplicam nos casos de
reembolsos. Em casos de procedimentos cirúrgicos com médicos
da livre escolha, é necessária a realização de prévia de reembolso,
para verificação do ressarcimento em relação a equipe
profissional.

ATENDIMENTOS E AUTORIZAÇÕES



Os membros do Ministério Público, que podem também, incluir

seus dependentes, de acordo com regulamento.

Para isso, basta requerer a inscrição por meio do formulário de

inscrição e da declaração de saúde, anexar as documentações

necessárias, autorizar os descontos das mensalidades via banco e,

pagar uma taxa de adesão, no valor de R$ 100,00, apenas para

titulares.

QUEM PODE SE INSCREVER?



CARÊNCIAS E MENSALIDADES

✓ Internações e Cirurgias Eletivas: 180 dias.

✓ Parto: 300 dias.

✓ Bebê, incluído dentro de 1 mês do nascimento: isento.

✓ Promotores de novo concurso e seus dependentes, incluídos dentro 

de 1 mês da data da posse: ISENTO.

Os valores das mensalidades são estabelecidos conforme as
faixas etárias, sendo debitadas no Banco Itaú ou COOMPERJ, no
último dia útil do mês e se referem ao mês corrente (pós
pagamento).



Central de Atendimento

SEDE

Rua do Ouvidor, 60 - 6º andar – Centro - Rio de Janeiro - Cep: 20040-030

Segunda a Sexta de 9 às 17:30 hs

(21) 2224-9688

Posto do MP

Rua do Ouvidor, 60 - 6º andar – Centro - Rio de Janeiro - Cep: 20040-030

Segunda a Sexta de 9 às 17:30 hs

(21) 2210-1285

CHAT CAMPERJ
www.camper.com.br

Central de Atendimento: (21) 2224-9688
SAC 0800 580 2428



Conheça melhor a CAMPERJ e veja  

como trazer mais saúde e bem-estar 

para a sua vida.


