
 
 

 
 
Informativo Eletrônico da SE/CNS para os conselheiros nacionais – Ano VI, Brasília, 15/09/2010. 
 
 

 
Prezado (a) conselheiro (a), 
 

Estamos encaminhando um clipping de notícias do CNS na mídia, além daquelas com 

assuntos que o Conselho vem debatendo. A intenção é socializar com os Conselheiros Nacionais a 

repercussão nos principais jornais. 

 

Brasília, 15 de setembro de 2010 
Estado de Minas - Belo Horizonte/MG 
Ministério da Saúde | Institucional 

 
Força-tarefa de médicos 
 
NACIONAL 
 

Brasília - O governo vai criar uma Força Nacional de Saúde para enviar médicos, enfermeiros e 

dentistas a pontos distantes do país. A medida será adotada para driblar a dificuldade de cidades, 

principalmente nas Regiões Norte e Nordeste, de recrutar profissionais, mesmo ofertando altos salários. 

O Ministério da Saúde estima que cerca de 500 municípios brasileiros não têm médicos que residem na 

própria cidade. 

"Profissionais resistem em aceitar propostas de emprego por vários motivos, como o medo de 

que haja muita pressão política durante o exercício da profissão", afirmou o secretário de Gestão do 

Trabalho e de Educação na Saúde, Francisco Campos. O secretário aponta também o receio de que, 

em locais distantes, a infraestrutura seja precária. "Mas o principal é o medo de ficar estagnado, sem 

condições de fazer reciclagem profissional", completou. 

Um grupo de trabalho formado pelo Ministério da Saúde, em julho, tem até o mês que vem para 

desenhar o formato final da carreira do SUS. A primeira reunião do grupo deve ocorrer hoje. As linhas 

gerais do projeto estão traçadas. Campos diz que profissionais serão contratados via seleção pública, 

por regime da CLT. A idéia é que haja uma rotatividade entre as cidades cadastradas, em sistema 

semelhante ao que ocorre com carreiras jurídicas. A periodicidade das transferências e os critérios para 

as remoções serão definidos pelo grupo de trabalho. 

"A intenção é criar uma carreira atrativa. Além de bons salários, profissionais teriam garantia, 

por exemplo, de participar de cursos de reciclagem." Os salários dos profissionais será pago pelo 

Ministério da Saúde, mas o dinheiro será descontado dos repasses que, rotineiramente, são feitos para 

municípios. Os salários ofertados atualmente, de acordo com Campos, chegam a R$ 20 mil. 

 



 
 
Brasília, 15 de setembro de 2010 
O Tempo - ARAXA/MG 
Ministério da Saúde | José Gomes Temporão 
 
Médico residente recua e aceita 22% de reajuste no auxílio 
mensal 
 
CIDADE 

 

Um encontro ontem, em Brasília, com os ministros da Saúde, José Gomes Temporão, e da 

Educação, Fernando Haddad, pode colocar fim à greve dos médicos residentes. Em Minas, o movimento 

dura quase um mês. 

De acordo com o diretor da Associação Mineira de Médicos Residentes, José Humberto 

Soares, o avanço nas negociações foi a definição de um novo índice de reajuste da bolsa-auxílio. Os 

residentes recuaram na exigência de 38% de aumento e sinalizaram com a possibilidade de aceitar os 

22% oferecidos pelo Ministério da Saúde. 

A decisão em Minas depende de uma assembleia que a categoria deverá realizar ainda nesta 

semana. No restante do país também haverá encontros para definir se a categoria aprova ou não a 

proposta do governo. Se aceito, o reajuste deverá entrarem vigorem janeiro de 2011. Atualmente, os 

médicos residentes recebem, por mês, R$ 1.926 pelo auxílio. Em Minas, 2.700 médicos aderiram à 

greve. 

Logo após o encontro com o ministro da saúde, os profissionais entregaram à pasta da 

educação o ofício que confirma o pré-acordo sobre os 22% de reajuste. "Entregamos o ofício com nova 

proposta passando de 38% para 22%," confirmou Soares. Em outubro, a Comissão Nacional de 

Residência Médica irá estabelecer como serão realizados os trabalhos de reposição dos dias parados. 
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