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SINMED-MG PROMOVE ENCONTROS COM
NOVOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Leandro Couri/Paulo Moreira

Arquivo Prefeitura de Betim

Dentro do objetivo de ampliar o diálogo
com os gestores e buscar oportunidades de
expor a realidade do médico, o Sinmed-MG
entrevistou os novos secretários de Saúde de
Belo Horizonte, Marcelo Teixeira, e de Betim,
Conceição Rezende.
Também com a mesma finalidade, diretores do
sindicato estabeleceram uma agenda de visitas a
alguns dos novos secretários. Numa primeira etapa, serão 11 encontros com gestores da região metropolitana e do interior. A idéia é realizar novas
entrevistas e encontros, uma forma de ampliar
a presença da entidade no Estado e fortalecer a
categoria na luta pelos seus direitos.
No total, 3.346 médicos trabalham nas unidades da rede pública de saúde de Belo Horizonte e Betim

SUS

PESQUISA

Reforma tributária
não é favorável à
área da saúde

Publicação mostra
ineficiência dos
pequenos hospitais

Em reunião realizada no Sindicato dos Médicos, dia
5 de fevereiro, o professor Elias Antônio Jorge, diretor
da área de Economia da Saúde e Desenvolvimento, do
Ministério da Saúde, mostrou porque a reforma tributária, prestes a ser votada, será extremamente
prejudicial ao financiamento da saúde. O alerta
evidenciou a necessidade de uma maior discussão
sobre o tema, envolvendo a sociedade em geral e
entidades ligadas à saúde.

O livro "Desempenho Hospitalar no Brasil - Em
Busca da Excelência", lançado recentemente na
Associação Médica, em Belo Horizonte, aborda de
forma detalhada questões ligadas ao financiamento,
estrutura, custos e gestão dos hospitais brasileiros.
O "Trabalho Médico" conversou sobre o assunto com o
presidente do Instituto Brasileiro para Estudo e
Desenvolvimento do Setor de Saúde (IBEDESS), Carlos
Eduardo Ferreira.
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Médicos de Ribeirão das Neves
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salários e condições de trabalho
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Em Uberlândia, médicos estão
em campanha e propõem
acordo com secretário de Saúde
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Negociações não caminham
e movimento do Hospital João XXIII
decide por novas paralisações
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CONTRIBUIÇÕES

COOPERATIVISMO

RETRATO DA PROFISSÃO

Verba das contribuições social e
sindical são fundamentais para
que o sindicato possa atuar na
defesa dos direitos da categoria

Representantes das instituições
médicas se reúnem no sindicato
para discutir projeto de lei
sobre cooperativas de trabalho

Artur Oliveira Mendes, médico
da Estratégia da Saúde da
Família, em Belo Horizonte,
fala sobre a especialidade
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EDITORIAL

A diretoria do sindicato iniciou 2009 com
uma agenda de visitas a secretários de Saúde
recém-empossados na região metropolitana e
no interior. Numa primeira etapa, serão onze
audiências, oito das quais já realizadas. Escolhemos as cidades pelo número de médicos e,
principalmente no interior, optamos por aquelas
cujos profissionais já nos procuraram em busca
de apoio às suas lutas.
Também com o objetivo de mostrar, com mais
profundidade, aos nossos leitores o pensamento
dos gestores da saúde, trazemos, a partir desta
edição, entrevistas com alguns secretários de
Saúde. Os primeiros a conversar com o “Trabalho
Médico” foram os secretários Marcelo Teixeira, da
PBH; e Conceição Rezende, de Betim. Por várias
vezes, tentamos o retorno do secretário de Contagem, Eduardo Penna, mas sem êxito.
As questões, enviadas por e-mail, buscaram
abordar alguns dos principais problemas re-
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lacionados à saúde e, mais especificamente, à situação dos médicos em cada município. Sentimos, por parte dos dois entrevistados, a
preocupação em trazer respostas consistentes e
não apenas “políticas”. Agora, esperamos que
as promessas sejam realmente cumpridas e que
a oportunidade de diálogo se mantenha ao
longo da gestão dos novos prefeitos.
A idéia é entrevistar outros secretários e
realizar o maior número possível de audiências.
Achamos que essa é uma forma produtiva de
mostrar o trabalho do sindicato, os principais
problemas e expectativas da categoria, e, por
outro lado, conhecer melhor o pensamento dos
gestores. Também acreditamos que, quanto
mais presentes estivermos, maior o número de
médicos que se aproximarão da entidade. Com
maior capilaridade, aumenta a nossa força de
mobilização para as lutas conjuntas da categoria
por melhores condições salariais e de trabalho.

O fato é que, desde que essa diretoria assumiu, temos buscado mostrar à comunidade,
aos gestores e aos meios de comunicação a
realidade atual do médico, que vive novos tempos com o sistema público de saúde, os múltiplos vínculos de trabalho, a constante evolução tecnológica que exige atualização constante, entre tantas outras questões.
Em todas as situações que se apresentam –
como os encontros com os secretários, entrevistas à imprensa, participação em eventos, nossos informativos – temos sido incisivos em discutir a saúde sob a ótica do médico.
O sindicato sempre buscou a valorização da
categoria, nas diversas formas de trabalho, como um
agente fundamental na construção de um sistema de
saúde de qualidade. Uma grande missão, mas que
precisa ter condições adequadas para ser cumprida.
Diretoria Sinmed-MG

FIQUE POR DENTRO

DIRETORIA E NÚCLEOS RELAÇÃO MÉDICO/MÍDIA
REGIONAIS DA FENAM É TEMA DE SEMINÁRIO
REUNIDOS EM RECIFE REALIZADO PELA FENAM
Membros da diretoria executiva da Federação
Nacional dos Médicos (Fenam) e das federações
regionais se reuniram, dias 13 e 14 de março, em
Recife/PE. Do Sinmed-MG participaram o presidente, Cristiano da Matta Machado, também
presidente da Fenam Regional Sudeste (Fesumed);
e o diretor financeiro do sindicato e da federação,
Jacó Lampert. Entre os temas discutidos durante
o encontro da executiva, destaque para a
Convenção 151, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), que estabelece a negociação
coletiva para o setor público e garante a liberdade
de atuação sindical.

12º CONGRESSO
MUNDIAL DE SAÚDE
PÚBLICA, NA TURQUIA
Diretores do Sinmed-MG estarão presentes no 12º
Congresso Mundial de Saúde Pública, em Istambul,
na Turquia, do dia 27 de abril a 1º de maio. Organizado pela Federação Mundial de Associações de
Saúde Pública (WFPHA) e pela Associação Turca da
Saúde Pública (TPHA), o encontro tem como objetivo discutir os enormes desafios e as oportunidades
para as organizações de saúde pública e compartilhar
as mais recentes experiências e idéias na área.

Renomados profissionais da área médica e da
grande imprensa, políticos e especialistas na área de
tecnologia da informação estarão reunidos no IV
Seminário Nacional Médico/Mídia, organizado pela
Secretaria de Comunicação da Federação Nacional dos
Médicos (Fenam), nos dias 16 e 17 de abril, das 9h às
18 horas, no Windsor Plaza Copacabana, Rio de
Janeiro. O objetivo da entidade é facilitar o relacionamento dos profissionais de saúde com a mídia e
também ajudar os jornalistas a entenderem melhor o setor.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo
portal da Fenam (www.fenam.org.br) ou pelo telefone (21) 2240-6739, das 13h às 18 horas.

Diretor do Sinmed-MG
coordena curso de
Medicina do Trabalho
Marco Antônio Torres, do departamento de
Saúde do Trabalhador do Sinmed-MG, foi
convidado para coordenar, em Belo Horizonte,
o curso de pós-graduação e especialização lato
sensu em Medicina do Trabalho da Escola de
Medicina - Fundação Técnico Educacional
Souza Marques, com sede no Rio de Janeiro.
O curso é credenciado pelo MEC.

SEUS DIREITOS
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SINDICALISMO

CONTRIBUIÇÕES SINDICAL E SOCIAL CUSTEIAM A DEFESA DOS MÉDICOS
Qual a diferença entre contribuição
social e sindical? Por que é importante
pagar as duas contribuições? O que é
feito com o dinheiro arrecadado? Essas são dúvidas freqüentes entre as
categorias profissionais, e os médicos
não fogem à regra.
Segundo o último levantamento realizado, o sindicato conta com 11.228
associados, sendo 6.776 na capital e
4.452 no interior. Desse total, apenas
7.500 médicos estão em dia com as
duas contribuições.
O diretor administrativo financeiro do
Sinmed-MG, Jacó Lampert, conta que,
desde a posse da atual diretoria, o número de filiados quites cresceu muito, um
indício de que a entidade vem correspondendo aos anseios da categoria. Ele
lembra, também, a valiosa participação
da Unimed-BH que, desde o início de
2008, repassa para o sindicato o valor das
contribuições sindical e social de quase 4
mil médicos participantes do programa
de relacionamento da cooperativa.
Apesar do crescimento de filiados,
o diretor afirma que a participação dos
médicos de Minas Gerais ainda está
muito aquém de Estados como o Rio
Grande do Sul.
"A nossa base é enorme – mais de
700 municípios em todo o Estado. Quanto
maior o número de médicos sindicalizados e em dia, maior a capacidade do
sindicato ampliar as suas lutas", afirma.
Contribuição sindical
é obrigatória por lei
A contribuição sindical é estabelecida por lei e cobrada pelo Ministério do Trabalho. É recolhida em cota
única, anual e obrigatória para o médico, empregado ou autônomo, em
favor do sindicato que representa sua
categoria profissional. O valor da contribuição sindical, para os médicos
autônomos, é de R$160, conforme estabelecido em assembléia geral. Quando o médico tem um vínculo empregatício, os empregadores fazem o recolhimento compulsório dessa contribuição no mês de março.
O diretor jurídico do sindicato,
Paulo Marra, informa que com a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical dos servidores e
empregados públicos, determinada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, em 30 de setembro de 2008, os

Para onde vai o dinheiro das contribuições
formas de comunicação, entre elas
o jornal "Trabalho Médico", boletins, manual, site, cartazes, anúncios em jornais e rádio.
Participação de representantes
do Sinmed-MG em congressos e
eventos relevantes envolvendo o
tema saúde e atendimento a solicitações de apoio a ações de
interesse da categoria.

A verba arrecadada pelo sindicato com as contribuições sindical e social tem
destino certo e sempre visa beneficiar os médicos. Veja algumas das ações
implementadas, que geram despesas para a entidade:
O Sinmed-MG tem atuação estadual. Sempre que existe uma solicitação, um diretor é deslocado até a
cidade para apoiar os médicos, uma
demanda que aumenta a cada dia.
Atendimento jurídico: o sindicato
conta com uma equipe de quatro
advogados trabalhando internamente e
três escritórios conveniados, para
atender as demandas dos médicos
em todas as áreas do Direito.
sindicatos profissionais passam a
contar com uma nova ajuda de financiamento.
Ressalta, no entanto, que muitos
empregadores ainda insistem em recolher para sindicatos de outras categorias. É comum, por exemplo, gestores públicos descontarem dos médicos e repassarem o tributo para o
sindicato de servidores públicos. "Ignoram a lei que coloca os médicos
entre as categorias profissionais diferenciadas e alegam que os concursados não são médicos e sim servidores públicos", diz.
Nesse caso, a orientação é para que
os médicos manifestem, junto à instituição em que trabalham, a vontade
de que o valor descontado seja repassado ao sindicato que os representa. Já aqueles que preferirem quitar
o boleto no próprio sindicato devem
apresentar ao departamento de recursos humanos o comprovante já

Mantida pelo Sinmed-MG junto
com a Associação Médica de Minas
Gerais, a Comissão Estadual de Defesa do Médico conta com advogados e jornalista para defender e
orientar o profissional acusado injustamente de erro.
Para manter os médicos informados sobre os seus direitos,
campanhas e serviços oferecidos, o
sindicato investe em diferentes
pago, para que a contribuição não
seja cobrada duas vezes.
A forma de rateio da contribuição
sindical está definida no Art. 589 da
CLT, conforme consta no Art. 5º, da
Lei 11.648/2008. Apenas 60% do que
é arrecadado com a contribuição
sindical fica com o Sinmed-MG. O
restante vai para: 5% para a Confederação Nacional dos Profissionais
Liberais (CNPL), 15% para a Federação Nacional dos Médicos (Fenam), 20% para a "Conta Especial
Emprego e Salário" do Ministério do
Trabalho e Emprego.
Contribuição social:
participação é espontânea
A contribuição social, atualmente no
valor de R$171,72, é facultativa e referese ao pagamento ao Sinmed-MG pelo
médico associado. Dá acesso a serviços
de assessoria jurídica, Comissão Esta-

Custeio das campanhas sindicais
realizadas em Belo Horizonte e no
interior (despesas com editais, material de divulgação, viagens etc).
Campanhas de sindicalização
com sorteio de prêmios.
Manutenção da estrutura administrativa, melhoria constante da
sede e aquisição de equipamentos.
Participação no financiamento
de entidades regionais e nacionais
ligadas à categoria como a Federação Sudeste dos Médicos (Fesumed) e Federação Nacional dos Médicos (Fenam)
dual de Defesa do Médico (parceria com
a AMMG) e benefícios como o Cartão
de Vantagens, conveniado em mais de
200 estabelecimentos.

Desligamento da CUT
O Sinmed-MG se desfiliou,
agora em janeiro, da Central Única dos Trabalhadores (CUT). A
decisão foi deliberada em Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 22 de dezembro.
O sindicato encaminhará discussão sobre a possibilidade de
filiação a outra central sindical. Se
decidido pela filiação, buscará
aquela com o perfil que melhor
atenda a categoria médica na luta
pelo seus direitos.
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RIBEIRÃO DAS NEVES

CATEGORIA EM CAMPANHA POR UMA SAÚDE MELHOR
O Sindicato dos Médicos está de olho
na saúde em Ribeirão das Neves. Dentro
da proposta de visitar os novos secretários municipais de Saúde para um diálogo inicial sobre as expectativas e dificuldades da categoria, o município foi um
dos primeiros contemplados. O encontro
com a secretária Renata Leandro da Silva
ocorreu dia 20 de janeiro, com a presença
do presidente do Sinmed-MG, Cristiano
da Matta Machado, e do diretor de Comunicação Fernando Mendonça.
A iniciativa foi um ponto de partida para
a mobilização dos médicos da rede pública
de Ribeirão das Neves, hoje em pleno movimento na busca de melhores condições de
trabalho e salário. A pauta de reivindicações foi definida em assembléia geral,

Regina Perillo

Em assembléia geral, médicos definem pauta de reivindicações

dia 12 de fevereiro, e enviada ao prefeito Walace Ventura Andrade.
No dia 17 de fevereiro, uma comis-

Médicos vivenciam diferentes problemas
Há 15 anos
atuando em Ribeirão das Neves, hoje nas UBRs (Unidades Básicas de
Referência) AlariCarlos Alberto co Modesto e Arlete de Souza Oliveira, o ginecologista Carlos Alberto Magalhães diz que a melhoria das condições
de trabalho e salariais são as principais
reivindicações da categoria na cidade.
"Falta material para trabalhar, produtos
de higiene e até de limpeza. Quanto aos
salários, estão muito aquém do que a
gente merece, principalmente se considerarmos que Ribeirão das Neves fica a
quase 50 quilômetros de Belo Horizonte, o que dificulta a locomoção, e conta
com uma população extremamente carente".

A geriatra Raquel Ferreira de
Resende foi uma
das médicas que
prestou o último
concurso, em 2007.
Raquel Trabalha hoje no
CEMO – Centro
de Especialidades Médicas e Odontológicas. Ela também considera as
condições de trabalho em Ribeirão das
Neves muito especiais, por ser uma zona
de alta periculosidade, com uma população extremamente carente social,
financeira, cultural e até afetivamente.
"Vim disposta a oferecer o meu
trabalho, me preparei para isso, mas
infelizmente não temos encontrado,
por parte dos gestores, o respaldo
que precisamos para dar o aten-

são formada por médicos da rede municipal e pelo Sinmed-MG se reuniu
com a secretária Renata Silva e assesdimento de qualidade que a população precisa", avalia.
Entre os problemas que afetam essa
qualidade, Raquel relata a dificuldade na
marcação do retorno das consultas
eletivas, como as da especialidade de
geriatria, o que prejudica o acompanhamento dos pacientes. A geriatra
lembra também a dificuldade que teve
para conseguir exercer o "direito profissional de solicitar exames", logo que
entrou na Prefeitura. O problema, segundo ela, só foi resolvido com a interferência do Conselho Regional de Medicina, depois de muitas lutas e ameaças.
Raquel destaca a importância do
sindicato na condução das lutas dos
médicos em Ribeirão das Neves e para
que a categoria conquiste mais respeito
e credibilidade junto aos gestores no
município: "O sindicato é quem promove o elo entre nós, profissionais, e
fortalece a nossa luta. Sem ele nossa
voz fica pequena".

sores para dar início à discussão. Na
ocasião, a secretária apresentou um
estudo sobre os atendimentos realizados no Centro de Especialidades Municipal e sugeriu aumento no número
de consultas atendidas por hora pelos
médicos especialistas.
A proposta foi recusada em nova
assembléia geral, dia 19 de fevereiro. "A
categoria entende que o número atual de
consultas, em média 36 para uma jornada de 12 horas, é o máximo possível
para garantir qualidade no atendimento", diz o diretor Fernando Mendonça.
Uma nova reunião com representantes do município aconteceu no
dia 13 de março, na Secretaria de
Saúde de Ribeirão das Neves.

Também admitido no último concurso, o
gastroenterologista do Centro
de EspecialidaGeraldo des, Geraldo Alcântara, enumera entre os problemas da saúde no
município a formação inadeguada de
alguns médicos do PSF, a carência de
profissionais no sistema de atenção
básica e a falta de informação da
população em relação aos serviços de
saúde. Segundo ele, são fatores que
acabam ocasionando encaminhamentos inadequados e sobrecarga de pacientes no CEMO.
"O que importa aos gestores é o
número de atendimentos realizados, e
não a qualidade e a resolutibilidade do
trabalho. Então, fica difícil conversar. É
por isso que estamos juntos com o
sindicato nessa luta", diz.

ODILON BEHRENS

EM AGE, MÉDICOS DEFINEM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
A Comissão de Mobilização do Hospital Municipal Odilon Behrens iniciou
em fevereiro campanha contra as condições precárias de trabalho, defasagem
salarial e truculência da atual administração. Na primeira Assembléia Geral
Extraordinária, os médicos, com o apoio
do Sinmed-MG, levantaram as principais
reivindicações, que foram votadas em
AGE, dia 11 de março. Após a aprovação
definitiva da pauta pela categoria, o

documento será enviado à superintendência do hospital. Segundo o diretor
jurídico, Paulo Marra, o sindicato já está
buscando uma aproximação com a nova
administração do HMOB, a fim de facilitar o processo de negociação.
O diretor adianta também que, na
próxima assembléia, em data a definir,
serão eleitos os novos delegados sindicais. Os médicos escolhidos pelos
colegas irão representar o hospital

junto à entidade, participando ativamente dos assuntos de interesse geral
e ajudando na mobilização da categoria.
O que os médicos
do HMOB reivindicam:
Salário mínimo defendido pela Fenam
de R$ 8.239,24;
Reajuste do abono de urgência;
Reajuste do abono de fixação;

Reclassificação do HMOB para categoria D do abono de fixação;
Criação de Comissão Permanente
para discussão de condições de trabalho;
Considerar 6ª feira à noite como final
de semana;
Reconhecimento do vínculo estatutário para todos os médicos;
Reenquadramento dos médicos no
plano de cargos e salários pelo tempo de
serviço e escolaridade.

LUTAS SINDICAIS
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UBERLÂNDIA

EM CAMPANHA, MÉDICOS E SINDICATO DÃO INÍCIO À NEGOCIAÇÃO
COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DE URBERLÂNDIA. PROPOSTA FOI ENVIADA
Com o apoio do Sinmed-MG, os
médicos de Uberlândia deram
início à campanha salarial de 2009.
No dia 3 de fevereiro, mais de 60
profissionais participaram da assembléia que definiu a pauta de
reivindicações. Entre os principais
pontos, a categoria defende que o
acesso ao serviço público seja realizado por meio de concurso, como
determina a Constituição Federal.
Também no dia 3, em reunião
com diretores do sindicato, o secretário municipal de saúde, Gladstone Rodrigues Cunha Filho, informou que neste momento não há
viabilidade de realização de concurso público, pois o município já
está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.
"No entanto, a Secretaria se dispôs a elaborar um contrato coletivo de trabalho com a participação
do sindicato, com o objetivo de
promover a uniformidade salarial e
a melhoria das condições de trabalho dos médicos das unidades

públicas", explica a diretora de
Defesa Profissional, Maria Madalena dos Santos Souza. Segundo
ela, os médicos aceitaram a proposta desde que haja publicação de
edital para concurso no prazo de
180 dias.
Para a elaboração do acordo
coletivo, foi formada uma comissão composta por diretores e advogados do Sinmed-MG e pelos delegados sindicais da cidade. Após o
encaminhamento do contrato, a
comissão aguarda resposta da Secretaria até a próxima AGE, no dia
18 de março.
A categoria também reivindica
que o acordo contemple os seguintes itens: salário mínimo profissional para contratados e efetivos no valor defendido pela Federação Nacional dos Médicos
(Fenam), de R$ 8.239,24; pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o valor do
vencimento base do médico; e
criação de um plano de cargo, car-

reira e salários.
Quanto às horas extras, os médicos receberam do secretário, no
dia 4 de março, a promessa de
recebimento das horas realizadas
nos meses de janeiro e fevereiro.
De acordo com o gestor, a partir de
agora, o pagamento será limitado
ao máximo de 10 plantões de 12
horas de trabalho.
Segundo Madalena, o SinmedMG considera que essas medidas
apresentadas pelo secretário fazem
parte de um período de transição e
que a solução só virá com a
realização de concurso público e
quando a Prefeitura assumir a gestão dessas unidades, pondo um fim
à terceirização. "O município de
Uberlândia vem, há muito tempo,
usando empresas interpostas, sob o
regime da CLT, como subterfúgios
para contratação de servidores
públicos, descumprindo a determinação constitucional de que o
ingresso só pode ser feito mediante
concurso", declara a diretora.

Rescisões com a
Fundação Maçônica
Gladstone Rodrigues informou,
ainda, que a Secretaria pretende seguir um cronograma de transferência
do gerenciamento das unidades de
saúde, que são terceirizadas há 15
anos, com previsão de conclusão em
quatro anos. Ele garantiu que os
acertos das rescisões trabalhistas
com a Fundação Maçônica Manoel
dos Santos serão arcados integralmente pelo município.
Desde 1994, os serviços de saúde
de Uberlândia são administrados
pela Fundação Maçônica Manoel dos
Santos. Em 2004, devido a irregularidades na gestão, o Ministério Público Federal entrou com ação de
inconstitucionalidade contra a fundação, Prefeitura e União, exigindo o
fim dos contratos. Em 2007, a
Prefeitura iniciou o novo modelo de
gestão e passou a administração da
nova UAI (São Jorge) para a Missão
Sal da Terra.

SANTA LUZIA

EM REUNIÃO COM SINMED-MG, PREFEITO DE SANTA LUZIA
PROMETE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO E IMPLANTAR PCCS
Divulgação Sinmed-MG

No dia 18 de fevereiro, o presidente
do Sinmed-MG, Cristiano da Matta
Machado, e o diretor de Comunicação,
Fernando Mendonça, se reuniram com
o prefeito de Santa Luzia, o médico
Gilberto Silva Dorneles, e com o
secretário municipal de Saúde, Paulo de
Tarso Auais. O objetivo do encontro,
que contou também com a presença do
secretário municipal de Governo, Vicente de Paula, e do médico da rede
municipal Marcelo Lopes Ribeiro, foi
debater importantes temas relacionados à saúde e a participação dos médicos e do sindicato na construção de
um SUS mais resolutivo para os profissionais e a população.
Entre as medidas já acordadas, o
diretor Fernando Mendonça conta que

Da esq. para dir.: Gilberto Dorneles, prefeito de Santa Luzia; Cristiano Gonzaga,
presidente do Sinmed-MG e Paulo de Tarso, secretário de Saúde

o prefeito se comprometeu a realizar
concurso público e implantar um Plano
de Cargos, Carreira e Salários (PCCS)

para a categoria neste ano. Desde 2007,
está em tramitação uma ação ajuizada
pelo Sinmed-MG pleiteando da Pre-

feitura a publicação de edital para
realização imediata de concurso.
Segundo Mendonça, o prefeito
garantiu que em 2009, independentemente da decisão judicial, essa
reivindicação será atendida e também será implantado um PCCS que
efetivamente valorize os profissionais da área, que terão prazer em
trabalhar no município. "Santa Luzia, com um prefeito médico, tem
que se destacar como exemplo de
atenção à saúde", comenta o diretor.
Durante a reunião, o secretário
Paulo de Tarso Auais anunciou, ainda,
que, como parte das ações de valorização da atenção primária, será concedido reajuste de 30% aos médicos
do Programa Saúde da Família.
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JOÃO XXIII
IPSEMG

MÉDICOS DO JOÃO XXIII CONTINUAM
NA LUTA POR MELHORIAS NO HOSPITAL Após a conquista do cargo, médicos continuam
luta por reajuste salarial e plano de carreira
Regina Perillo

No dia 5 de março, os médicos do
João XXIII, reunidos em assembléia no
auditório do hospital, votaram pela
paralisação de 24 horas no dia 12 de
março, a quinta desde o início da
campanha SOS: O HPS João XXIII Pede
Socorro, em outubro. Como nas ações
anteriores, foram atendidos apenas casos
de urgência e emergência, como traumas
agudos, queimaduras de grande porte e
intoxicação de qualquer natureza. Pacientes com diagnósticos de menor
gravidade foram orientados a procurar o
serviço de atendimento mais próximo.
A medida foi uma reação dos
médicos diante da resposta do vicegovernador, Antônio Augusto Anastasia, apresentada ao presidente do
Sinmed-MG, Cristiano da Matta Machado, durante reunião da Coordenação Intersindical dos Trabalhadores
da Saúde, no último dia 2. Segundo
Anastasia, neste momento, é inviável
atender qualquer reivindicação de aumento na remuneração devido ao
impacto negativo da crise financeira
mundial na arrecadação do Estado.
"As negociações já se arrastam há
quatro meses e a única alternativa que
temos é reiniciar as paralisações para
protestar contra a morosidade do Estado em resolver um assunto de extrema
urgência para a população e para o
hospital", explica Matta Machado.
Com o objetivo de aumentar a
pressão interna, a categoria também
aprovou novas deliberações: trabalhar
com colete preto; não preencher a folha
de pedido de exame de alto custo, fazer
apenas no impresso comum; não
preencher nem assinar folha de sala e de
materiais gastos; e, diante de situações
inadequadas, como falta de vaga no
CTI, preencher AIH e orientar a família
do paciente a procurar a Promotoria de

HPS João XXIII, referência em Minas Gerais

Justiça de Defesa de Saúde. Continuam
valendo, ainda: relatar no Livro de
Ocorrências todas situações que dificultam ou impedem o exercício da
medicina; não preencher a Autorização
de Internação Hospitalar (AIH) e o
software Alert; e não carimbar documentos médicos (altas, pedidos de exame, entre outros).
Comissão de condições de trabalho
Como resultado das negociações, foi
instituída uma comissão de condições
de trabalho e gestão do hospital. Nos
encontros realizados, foram acordadas
medidas como a distribuição de telefones celulares a todos os coordenadores da rede Fhemig, a fim de
facilitar a discussão de encaminhamentos e a transferência dos pacientes;
definição, a partir do diagnóstico, das
unidades que passam a ser referência
para o atendimento; e notificação de
casos conflitantes aos chefes de equipe
para que Prefeitura e Fhemig optem
pelo procedimento a ser adotado. A comissão que seria encarregada de discutir
os salários não foi instalada.

Questão de sobrevivência
Credito

Domingos
Ribeiro Neto Cirurgião, 31 anos efetivo no João XXIII
"O movimento é de grande importância para que
o profissional do João XXIII tenha um
ganho justo e para a própria sobre-

vivência do hospital. Estamos perdendo
profissionais de alta qualificação para
instituições que não têm o mesmo
padrão, mas pagam melhor. A grande
maioria desses médicos é formada
dentro do hospital e novos médicos
precisam ser ‘criados’ aqui. Se isso não
acontecer, em pouco tempo, o João
XXIII deixará de ser referência ".

Com a sanção do Projeto de Lei
2772 / 2008, mais de 650 médicos do
Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais (Ipsemg),
classificados desde 2005 como analistas de seguridade social, conquistaram novamente o cargo de médico.
Apesar de terem uma das principais
reivindicações atendida, após uma longa negociação com a administração e
governo, os membros da comissão de
mobilização do instituto acreditam que
essa vitória representa um ponto de
partida para a luta por melhores condições de trabalho e remuneração.
"Conseguimos a devolução do que
já tínhamos, mas o que precisamos mesmo é de uma tabela de progressão na
carreira, para enquadrar o médico de
acordo com o nível de escolaridade,
titulação e tempo de serviço, como as já
adotadas em outras unidades do Estado", avalia Luciano Dantés, cirurgião
pediátrico, com 22 anos de Ipsemg e
recém-eleito diretor clínico do hospital.
Além da definição da carreira, a
campanha dos médicos do instituto,
coordenada pelo Sinmed-MG, reivindica um reajuste salarial com base no
valor proposto pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam) de R$
8.239,24. Segundo o diretor do hospital, os salários do Ipsemg são os mais
baixos do Estado. "O salário-base de
um médico iniciante hoje é em torno
de R$1.100 para 20 horas semanais e
quem está se aposentando recebe
menos que o dobro desse valor. Isso
mostra o desprestígio e o desrespeito
com o profissional", declara.

Irregularidades
Para o otorrinolaringologista Rodrigo
Andrade, concursado do Ipsemg há nove
anos, o principal problema na relação
da administração do instituto com seu
corpo clínico é a falta de um canal direto
de comunicação. "Pouco se discute previamente as decisões que afetam diretamente o atendimento aos nossos pacientes. Vivemos cercados de incertezas.
Até hoje, não sabemos qual o objetivo do
governo com a instituição. Observamos
preocupados um movimento de enfraquecimento e desconstrução de nossa
estrutura própria. O acesso do beneficiário
está cada vez mais limitado, paralelamente
a um aumento dos serviços externos
credenciados. Estão fechando alas e
transferindo pacientes", afirma.
O médico também se queixa da falta
de medicamentos e equipamentos; da pouca disponibilidade de leitos no CTI comparado à capacidade do hospital; e da dificuldade para marcação de consultas. Para
denunciar as irregularidades, o corpo clínico do Ipsemg, com o apoio do sindicato
e do Conselho Regional de Medicina, enviou ofício ao Ministério Público (MP).
Luciano Dantés afirma que está
cada vez mais difícil fixar os médicos
no instituto. Os salários defasados, a
falta de carreira e as condições precárias
de trabalho têm levado muitos médicos
a pedirem demissão. "Dos profissionais
aprovados no último concurso, realizado há cinco anos, a maioria não ficou",
conta. O resultado são equipes incompletas e sobrecarga de trabalho, o que
acaba prejudicando o atendimento.

CAMPANHAS EM ANDAMENTO

Campanha da Fhemig: médicos, fiquem de olho!
O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais está iniciando as reuniões
com os médicos das diversas unidades da Fhemig, visando à deflagração da campanha salarial deste
ano e melhores condições de trabalho.
Outras campanhas
Da mesma maneira, informa que
várias assembléias já foram ou serão
agendadas relativas às lutas dos mé-

dicos do Ipsemg, Hospital Odilon
Behrens, PBH, Betim, Uberlândia,
João XXIII, SES e Contagem.
É importante que os médicos de
todas essas localidades e unidades
fiquem atentos às datas das assembléias, que serão divulgadas no site
www.sinmedmg.org.br, em cartazes e
panfletagem. Qualquer dúvida, ligar para o sindicato: (31) 3241-2811.
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ENCONTROS COM SECRETÁRIOS

SINDICATO PROMOVE AUDIÊNCIAS EM VÁRIOS
MUNICÍPIOS DE MG COM SECRETÁRIOS DE SAÚDE
O Sinmed-MG programou para este
primeiro semestre uma agenda de encontros com secretários de Saúde das
novas administrações municipais do Estado, eleitas para o período 2009/2012.
Numa primeira fase, foram realizadas
onze reuniões. O critério para a escolha
dos municípios foi o número de médicos que atuam no serviço público e,
no interior, aquelas localidades que já
demandaram a interferência do sindicato. Outros nomes estão na agenda e
é intenção da entidade visitar também
outras cidades-pólo, para aumentar sua
capilaridade e se aproximar, cada vez
mais, da categoria em todo o Estado.
O presidente do Sinmed-MG, Cristiano da Matta Machado, diz que os
encontros "são importantes para apre-

sentar o sindicato aos novos secretários de Saúde e discutir os principais
anseios da categoria, que tem como
ponto em comum condições adequadas de trabalho, salários dignos,
fim dos contratos precários, maior
segurança e respeito pelos médicos,
entre outros itens.
Segundo ele, os problemas relacionados à saúde são diferentes em
cada município, o que exige uma
pauta de reivindicações única para
cada cidade, mas, apesar disso, existe
uma luta comum. "A idéia é deflagrar as campanhas de forma simutânea, para que o movimento
dos médicos como um todo ganhe
peso e maior visibilidade".
Matta Machado destaca que quanto

maior o número de médicos mobilizados maior a força da categoria na
luta pelos seus direitos.
Agenda de encontros com
secretários de Saúde
SMS Belo Horizonte - secretário
Marcelo Teixeira (15/janeiro)
SMS Ribeirão das Neves secretária Renata Leandro de
Figueiredo e Silva (20/janeiro)
SMS Uberlândia - secretário
Gladstone Rodrigues Cunha Filho
(3/fevereiro)
SMS Divinópolis - secretária
Rosenilce Cherie Mourão Gontijo
Resende (13/fevereiro)
SMS Santa Luzia - secretário

COOPERATIVISMO MÉDICO

Paulo de Tarso Machado Anuais
(18/fevereiro)
SMS Betim - secretária Conceição
Aparecida Pereira Rezende
(20/fevereiro)
SMS Três Corações - secretária
Vanice de Fátima Ramos Fernandes
(2/março)
SMS Sete Lagoas - secretário José
Orleans da Costa (25/março)
Data não definida:
SMS Contagem - secretário
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SMS Poços de Caldas - secretário
Adnei Pereira de Moraes
SMS Barbacena - secretário Edson
Rezende Morais
CONTA-SALÁRIO

PROJETO SOBRE COOPERATIVAS DE TRABALHO, APROVADO Médicos que optaram
NA CÂMARA, NÃO TEM O APOIO DAS ENTIDADES MÉDICAS pela transferência
reclamam de atraso
O Sinmed-MG promoveu, dia 3 de
Regina Perillo

março, uma importante discussão sobre
o Projeto de Lei nº 131, de autoria do
deputado Pompeo de Mattos, que trata
da "organização e funcionamento das
cooperativas de trabalho, e institui o
Programa Nacional de Fomento às
Cooperativas de Trabalho - Pronacoop".
Cristiano da Matta Machado participou como presidente do sindicato
e como representante da Federação
Nacional do Médicos (Fenam) na
comissão instituída no Fórum Nacional de Cooperativismo Médico, do
ano passado, que também possui
membros da Associação Médica Brasileira (AMB) e Conselho Federal de
Medicina (CFM).
O encontro, em Belo Horizonte,
contou com a presença do presidente
da Federação Nacional das Cooperativas Médicas (Fencom), José Augusto Ferreira, e do presidente da
Unimed-BH, Helton Freitas, entre
outros. Os advogados das entidades
médicas apontaram os principais pontos polêmicos do projeto nº 131, que já
foi aprovado a "toque de caixa" na
Câmara. Segundo eles, o projeto foge
completamente à essência do coope-

Reunião no Sindicato dos Médicos, dia 3 de março, com representantes de entidades e cooperativas
rativismo e será extremamente prejudicial às cooperativas.
Dois dias depois do encontro em
Belo Horizonte, o presidente do Sinmed-MG esteve em Brasília, onde se
reuniu com o assessor da relatora do
projeto, a senadora Serys Slhessarenko,
encarregado, na ocasião, da elaboração
de um relatório. Juntamente com os representantes das outras entidades médicas que compõem a comissão ins-

tituída no Forúm de Cooperativismo,
Matta Machado colocou a posição da
categoria, que deseja a exclusão das
cooperativas de trabalho médico do
escopo do projeto em tramitação.
A comissão de entidades médicas ficou de apresentar, no prazo de 15 dias, um memorial apontando os problemas do atual projeto, para que o documento seja
anexado ao relatório.

De acordo com as novas regras para a conta-salário, instituídas pelo Banco Central do
Brasil, no início de janeiro, todos os trabalhadores da iniciativa privada podem optar por
ter o salário transferido integralmente no mesmo dia do pagamento e sem custos para uma
instituição financeira de sua escolha. Para isso, é preciso formalizar um pedido junto ao
banco contratado pela empresa
pagadora.
Alguns médicos, no entanto,
estão reclamando da demora
para a transferência. Nesse caso,
o sindicato recomenda solicitar
ao gerente da agência o cumprimento do prazo, que é no
máximo de dois dias. Caso o
problema não seja resolvido, a
orientação é entrar diretamente
em contato com o Banco Central do Brasil, pelo telefone
0800-979-2345.
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PROPOSTAS PARA A SAÚDE

COM A PALAVRA, OS NOVOS SECRETÁRIOS
O "Trabalho Médico" traz, a partir desta edição, entrevistas e depoimentos de alguns dos novos secretários de Saúde de municípios mineiros. Nessa
primeira reportagem, foram convidados os secretários de Belo Horizonte, Betim e Contagem. Eduardo Penna, de Contagem, não enviou as respostas.
O objetivo das entrevistas é colher junto aos gestores uma visão geral sobre os programas de governo na área de saúde e propostas para a categoria médica.
Paulo Moreira

Marcelo Teixeira,
secretário de
Saúde de Belo Horizonte

Um dos graves problemas enfrentados pela
Prefeitura é a dificuldade em fixar o médico,
principalmente nas UPAs e Programa de
Saúde da Família. Que medidas estão sendo
tomadas para resolver essa situação?
O problema é complexo e a pergunta contém uma das dificuldades
de enfrentar essa questão. O ideal é
que o Sistema Único de Saúde (SUS)
ofereça condições de trabalho para
que o médico se sinta vinculado ao
seu emprego. A Secretaria Municipal
de Saúde já melhorou a questão
remuneratória, mas o sistema ainda
precisa criar uma opção de desenvolvimento profissional a longo prazo, para que o médico tenha uma
expectativa de crescimento.
Além do trabalho com o profissional, a gestão municipal também
atua na reestruturação e reforma dos
centros de saúde. Estamos trabalhando para rever valores de plantões,
para incentivar que o médico já efetivo
tenha prioridade em atuar nas unidades do distrito que ele pertence,
aumentando assim o senso de pertencimento do profissional em relação
à comunidade. Dessa maneira, o médico poderá ter um olhar mais
completo e abrangente em relação à
população que ele atende. Queremos
propor um processo de trabalho que
assegure o acompanhamento dos pacientes no monitoramento de suas
condições crônicas, mas também nos
quadros agudos.
Outro eixo que vamos atuar é em
relação à formação do profissional.
Queremos implementar uma estratégia
de educação permanente em cada

distrito sanitário. Nossa proposta é
contarmos com uma tutoria que permita a troca de experiências e discussão de casos concretos entre os profissionais da atenção primária e de médicos dos centros de especialidades.
Com o objetivo de melhorar as
condições de trabalho, vamos também
reforçar o sistema de segurança das
unidades, incrementando o trabalho da
Guarda Municipal com ajuda de
câmeras de vigilância em todos os
centros de saúde e UPAs.
Uma das reivindicações dos médicos do
Odilon Behrens é a reclassificação do hospital para o nível D e o recebimento do
abono respectivo. Como a Prefeitura está
vendo essa questão?
Estamos discutindo esse assunto
com a direção do hospital e, no mo-

mento oportuno, vamos nos pro- assim buscarem melhores soluções
para os desafios da saúde pública. O
nunciar a respeito desse tema.
enfrentamento à dengue foi o priA rede de saúde de Belo Horizonte sofre meiro assunto a ser encarado por
com a excessiva demanda de municípios da esse grupo e culminou na assinatura
região metropolitana. Como o sr. pretende de um Termo de Compromisso – o
lidar com a questão, considerando prin- Pacto da Aliança contra a Dengue,
que prevê o cumprimento do Plano
cipalmente a carência de recursos humanos?
Primeiro, cabe reconhecer que Belo de Ação Intermunicipal de PreHorizonte exerce um papel macror- venção e Controle da Dengue.
Os próximos temas envolvem a arregional pela sua densidade tecnológica, profissional e sua rede as- gumentação da rede assistencial em
sistencial. É natural que a capital que vamos discutir não só questões
polarize os procedimentos de maior básicas como o horário de funcionacomplexidade e atue como referência mento das unidades como uma propara os municípios do entorno, in- posta de rede de urgência e emerclusive referenciando recursos finan- gência e a criação de um SAMU Metropolitano. São medidas que enceiros dos municípios vizinhos.
Entretanto, a falta de organização, volvem não só o bom funcionade estrutura e de resolutividade da mento dos serviços da capital como
Atenção Primária e Secundária nas também requer o equilíbrio de toda
microrregiões sobrecarrega a rede de rede, como a ativação da UPA de
saúde em Belo Horizonte. Não é Justinópolis, em Ribeirão das Neves;
possível imaginar que a construção o Hospital de Ibirité; e a ativação
da solução esteja circunscrita aos plena dos hospitais de Sabará, Santa
limites político administrativo de Luzia e Pedro Leopoldo.
Quanto aos recursos humanos,
cada município. A região assistencial
transborda as fronteiras do mu- sabemos que o SUS é hoje o maior emnicípio e requer ação coordenada e pregador dos profissionais de saúde.
cooperativa. Já existem fóruns de Há uma situação de competição
discussão desses problemas. Desde autofágica entre as prefeituras que faz
janeiro, dez secretários municipais de com que o profissional migre de uma
Saúde – BH e RMBH – se reúnem equipe para outra por uma diferença de
mensalmente em grupos técnicos de R$ 100. Nossa proposta é criarmos
trabalho para atuarem em conjunto e condições de contratação com faixas
de variação compartilhadas entre municípios. Uma forma de criar maior
estabilidade na rede e atender ao interesse dos cidadãos e dos profissionais.

Rede Municipal de Saúde de Belo Horizonte
Número de médicos: 2.464

Principais unidades: Hospital Municipal Odilon Behrens, 146 centros de
saúde, 7 Unidades de Pronto-Atendimento (UPA's), 7 Centros de
Referência em Saúde Mental (CERSAM's), 1 CersaMI (Mirim), 1 CersamAD (Álcool e drogas), 4 URS's (PAM), 9 Centros de Convivência, 10
moradias protegidas, 1 Centro de Reabilitação (CREAB), 1 Centro Geral
de II (CGR), 1 Centro de Treinamento e Referência a DST/Aids, 2
Núcleos de Cirurgia Ambulatorial, 6 Centros de Especialidades Médicas, 1
Centro de Testagem Anônima (CTA), 1 Centro de Referência de
Imunobiológicos Especiais (CRIE), 2 Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador. Além disso, 32 hospitais e 8 ambulatórios compõem a rede
contratada e conveniada que presta serviços ao SUS-BH.

Quais as principais linhas de ação da
Secretaria na gestão da força de trabalho em
geral ligada à saúde, e, em particular, com
relação aos médicos, para esse mandato?
Vamos manter o diálogo franco e
aberto com os profissionais de saúde
na construção do SUS. A gestão da
SMSA só pode ocorrer a partir do
diálogo intenso com os trabalhadores. Isso é um princípio ético e
político que esta administração está
assumindo e vamos buscar o melhor
interesse no atendimento ao cidadão
para a construção das políticas de
saúde pública.
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DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE E BETIM
Arquivo Prefeitura de Betim

Conceição Rezende,
secretária de
Saúde de Betim

Nos últimos anos, houve um retrocesso na
saúde em Betim e muitas conquistas se perderam,
inclusive com a defasagem dos salários da categoria
médica. Como a Prefeitura pretende fazer para
recuperar a saúde em Betim?
É motivo de profunda tristeza para
todos nós que defendemos o SUS testemunhar o imenso retrocesso ocorrido
em Betim nos últimos anos. Betim foi,
por exemplo, o primeiro município do
país a implantar a Gestão Plena do
Sistema Municipal de Saúde. Construímos uma aliança de muito compromisso com trabalhadores e usuários,
o que, de fato, garantia a implantação
das nossas propostas.
Infelizmente, junto ao sucateamento
da rede física de serviços, veio também a
piora das condições de trabalho e das
condições de atendimento para os usuários do sistema. Também houve uma
defasagem salarial. Chegamos, durante o
primeiro mandato da prefeita Maria do
Carmo, a ter os melhores salários da
região metropolitana; e Betim foi um
dos primeiros municípios brasileiros a
pagar o piso nacional defendido pelas
entidades dos médicos.
Hoje, os salários pagos em Betim
estão aquém de vários municípios, sendo que alguns possuem orçamento
menor, proporcional à sua população.
Nosso maior desafio será conciliar estas
demandas: recuperar e ampliar a rede de
atendimento, conquistar a adesão dos
trabalhadores e dos usuários e implantar
uma política de gestão do trabalho
compatível com a complexidade do sistema municipal de saúde de Betim.
A referência que Betim significava para vários
municípios na área de saúde hoje deixa muito a
desejar. Como vê a atuação do Consórcio
Intermunicipal de Saúde? A Prefeitura tem
planos para ampliar o trabalho do Consórcio?
Na verdade, nos últimos anos, Betim
continuou recebendo vários prêmios

ofertados em concursos nacionais promovidos por instituições e órgãos de governo. No entanto, caso se analise os critérios adotados para a concessão desses
prêmios, verifica-se que se deu, em
grande medida, como resultado de uma
estrutura forte implantada na época do
primeiro mandato da prefeita Maria do
Carmo Lara. Betim é uma das cidades
que mais crescem no país. A cada dez
anos, a sua população dobra de tamanho.
Fomos governo para uma cidade de 180
mil habitantes que, agora, possui 430 mil,
apenas 12 anos depois. No entanto, a
rede de serviços de atenção à saúde manteve-se quase a mesma. Em muitos casos, chega a ser referência negativa para
os profissionais e usuários do sistema.
O Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Médio Paraopeba – CISMEP foi concebido e instituído durante nossa gestão à
frente da Secretaria Municipal de Saúde de
Betim. Funcionava dentro das estruturas
de cada município, e foi considerado
modelo pelo Ministério da Saúde em sua
forma de organização (consórcio administrativo, público). Durante os dois
últimos mandatos, foi transformado em
uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), pessoa jurídica
de direito privado, o que consideramos
inadequado para a gerência de recursos

exclusivamente públicos. Há um imenso
potencial para melhorar na integração de
nossas ações com as dos outros municípios, bem como ampliar o seu leque de
oferta de ações. Atualmente, as ações do
CISMEP para os municípios se restringe a
poucas especialidades e procedimentos.
Os municípios consorciados estão rediscutindo o modelo de organização e
gestão do CISMEP, propondo ampliar sua
atuação na medida das necessidades e
interesses dos municípios participantes.
Na campanha salarial dos médicos de Betim,
em 2008, uma das reivindicações foi a composição
de uma Mesa Permanente de Negociações do
SUS, o que, até o momento, ainda não se
concretizou. Como a Prefeitura entende os
mecanismos de negociação do trabalho no SUS?
Nós vamos implementar a Mesa Permanente de Negociações do SUS, bem
como a secretaria executiva da Mesa. É
impensável a tentativa de estabelecer
qualquer relacionamento entre os trabalhadores da saúde e o gestor, sem a instituição da Mesa Permanente de Negociações do SUS, na qual devem estar pactuadas as regras de convivência, o
processo de negociação e as pautas a
serem vencidas. As datas-base são
importantes para discussão de recomposições salariais, mas o processo de
construção do sistema de saúde e a
melhoria das condições de trabalho não
podem ocorrer uma vez ao ano, em duas
ou três reuniões, é um processo permanente que se constrói no dia-a-dia.
Como essa gestão pretende solucionar
problemas enfrentados pelos médicos no dia-a-dia
de trabalho, como equipes incompletas, falta de
equipamentos e de segurança, reconhecendo o
profissional da saúde como figura fundamental
para o sucesso do SUS?
A situação encontrada é grave. Não
serão medidas simples que resolverão os

Rede Municipal de Saúde de Betim
Número de médicos: 882
Principais unidades: Hospital Público Regional Profesor Osvaldo Franco,
Maternidade Pública Municipal, Hospital Orestes Diniz, 4 Unidades de
Atendimento Imediato, 18 Unidades Básicas de Saúde, 12 Unidades de Saúde da
Família, 3 Centros de Referência de Saúde Mental, 1 Centro de Referência em
Saúde Mental Infantil, 1 Centro de Reabilitação, 1 Centro de Referência de
Especialidades, 1 Centro de Convivência DST/Aids, 1 Centro de Referência
Regional de Saúde do Trabalhador e 1 Centro de Convivência Saúde Mental.

problemas já detectados, mas ações concretas e coordenadas ao longo do
mandato que possibilitarão a recuperação do sistema como um todo. Ou
seja, problemas complexos não serão
resolvidos com medidas simples. Estamos realizando, desde o processo de
transição governamental, um diagnóstico amplo e participativo de toda a rede
de saúde: da organização da atenção, da
gestão, de pessoal, dos recursos
existentes, da estrutura administrativa,
da rede física, dos equipamentos, de
estoque e necessidade de materiais e
insumos, dentre outros. Algumas medidas já foram adotadas para a solução
dos problemas citados.
O programa de trabalho da nova gestão
destacou 13 pontos voltados para a saúde.
Quais são as principais dificuldades para que
esses programas aconteçam e quais a
Prefeitura pretende priorizar?
Os 13 pontos são os prioritários.
Todos serão trabalhados simultaneamente. As principais dificuldades encontradas foram a desarticulação da
rede, o abandono da atenção básica, o
sucateamento dos hospitais. Mas o
pior de tudo foi a descrença dos usuários e o desânimo dos trabalhadores.
Talvez, nosso maior desafio seja o de
reacender a chama da esperança e da
confiança desses dois atores sociais,
sem os quais não conseguiremos reconquistar a condição de referência .
O salário mínimo profissional proposto pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam) para a categoria é de
R$8.239,24 para 20 horas semanais de
trabalho. Essa é a remuneração que permitirá aos médicos uma condição mais
digna de vida e maiores possibilidades de
investir em atualização profissional, fundamental para o exercício da medicina. A
Prefeitura concorda e vislumbra essa possibilidade, ainda que em longo prazo?
O nosso desejo é de planejar um
processo de ajuste das necessidades do
SUS em curto, médio e longo prazos.
Neles se incluem a necessidade de recomposição dos salários dos trabalhadores. Salientamos que a melhoria das
condições de trabalho e de atendimento
aos usuários combinada com uma forte
programação de processos de educação
na saúde por parte do SUS Betim pode
significar maior satisfação no trabalho e
de condições de vida do que o simples
aumento salarial de forma isolada.
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DEBATE

REFORMA TRIBUTÁRIA EM ANDAMENTO NÃO FAVORECE O
FINANCIAMENTO DA SAÚDE E PRECISA DE MAIS DISCUSSÃO
A reforma tributária está prestes a ser
votada sem nenhum envolvimento da comunidade, instituições, parlamentares e até
gestores públicos, que, em sua maioria, desconhecem os pontos mais importantes do
projeto. Esse foi o principal alerta do professor Elias Antônio Jorge, durante palestra
realizada no Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais, dia 5 de fevereiro, sobre o
tema "Financiamento do SUS e Reforma
Tributária". O encontro faz parte de uma
série de debates que o Sinmed-MG promove para discutir assuntos atuais de
interesse do segmento de saúde.
O professor Elias foi convidado pela sua
grande experiência junto ao Ministério da
Saúde. Atualmente, ele é o diretor da área
de Economia da Saúde e Desenvolvimento
da Secretaria Executiva do Ministério. Ao
longo dos anos, tem participado ativamente das principais discussões sobre
financiamento da saúde no país.
A palestra foi prestigiada por diretores do sindicato, médicos e representantes de entidades convidadas, que
ficaram surpresos com as questões colocadas pelo professor.

direitos ainda não plenamente implantados, bem como novas conquistas evolutivas na proteção social. Tende a
estimular conflitos entre as subáreas da
proteção social com conseqüente perda
na qualidade do sistema.
A defesa de que o projeto seja neutro
não se sustenta, pois ele defende um
nivelamento de todas as áreas, sepultando o
conceito de destaque e prioridade da área
de proteção social. Embora no projeto
estejam mantidos mecanismos de vinculação de recursos, a saúde, previdência,
assistência social, educação e o trabalho
perderão as contribuições sociais que são
fontes exclusivas de financiamento. Criadas
pelo Constituinte, representam a prio-

ridade concedida à proteção social, entre as
diversas ações e programas de governo.
A reforma proposta retira as receitas
próprias e específicas da área de proteção
social e a coloca dependente de um conjunto de receitas concorrentes com as
receitas de transferências municipais (FPM)
e estaduais (FPE). Trata-se de um retrocesso, tendo em vista que a criação pelos
constituintes das contribuições sociais, assim como do Orçamento da Seguridade
Social, buscou justamente resguardar a área
social, uma vez que, historicamente, a mesma foi prejudicada na disputa orçamentária.
A reforma faz uma substituição de
fontes de contribuições sociais, sem prejuízo de outras fontes, por uma vincu-

Documento mostra
pontos negativos
Durante o encontro, professor Elias
apresentou, em primeira mão, o documento "Em defesa da área de proteção
social na reforma tributária: saúde, previdência, assistência social, trabalho e
educação", elaborado dia 3 de fevereiro.
O documento foi fruto de uma reunião
com parlamentares e técnicos de diversos setores, realizada na sala da Comissão de Orçamento, no Congresso
Nacional, com o objetivo de discutir a
repercussão da reforma tributária nas
áreas de "proteção social" como a saúde.
Em síntese, o grupo considerou que o
atual projeto de reforma tributária, em
votação no Congresso, "representa um
prejuízo real direto à área de proteção
social e uma temeridade no presente momento", destacando os seguintes aspectos:
O projeto de reforma tributária, na
conjuntura da crise que se vive, pode
congelar uma situação tributária desfavorável à área de proteção social. Ao
propor um percentual fixo da receita de
impostos para custeio da proteção social,
define-se o gasto a partir de uma restrição
orçamentária, o que representa uma "camisa-de-força". Impede a efetivação de

Professor Elias Antônio Jorge, no Sindicato dos Médicos

Mobilização urgente
O documento "Em defesa da área
de proteção social na reforma tributária: saúde, previdência, assistência
social, trabalho e educação" termina
dizendo sobre a "necessidade de se
promover discussões e debates com a
sociedade e parlamentares, no intuito
de mostrar os pontos frágeis da
reforma, para que juntos se façam
modificações na essência do projeto".
A opinião foi compartilhada também pelos presentes ao encontro no
Sinmed-MG. O presidente do sindicato, Cristiano da Matta Machado, e
representantes de entidades reconheceram que o tema reforma tributária
ficou "escondido" por trás da luta
pela regulamentação da EC 29. "A
conclusão, depois da palestra, é que a

reforma tributária, nos moldes atuais,
compromete terrivelmente a EC 29.
Acho que, neste momento, a reforma
tributária deve ser o foco da discussão
quando se fala em financiamento da
saúde", afirma Matta Machado.
O projeto do governo de reforma tributária já está pronto para
votação desde o final de 2008. O
novo presidente da Câmara dos
Deputados, Michel Temer (PMDBSP), declarou em entrevista coletiva,
dia 3 de fevereiro, que a reforma
tributária será um dos temas prioritários da pauta da Casa em 2009:
"Se a votação não acontecer até o
início de 2010, não acontece mais,
já que, em março e abril, o debate
eleitoral deverá roubar a cena".

lação tributária frágil, sem garantia desses
direitos e menos ainda de sua ampliação.
As contribuições têm características próprias, quais sejam a possibilidade de ter um
menor prazo de aplicabilidade quando
criadas e alíquotas variadas.
Não se pode abrir mão de estratégias
tributárias mais progressivas que poderiam
ser colocadas em prática ao taxar diferenciadamente os diversos setores da economia.
Constitucionalmente, essas fontes são
diferentes dos impostos, podem ser
majoradas sempre que demandado, inclusive no mesmo ano; podem diferenciar
as empresas, por ramo ou setor de atividade, por porte, pelo uso intensivo de
mão-de-obra etc.
Faltam receitas próprias da área de
proteção social que serviriam historicamente de escape para situações emergenciais. Como não haverá mais fontes
exclusivas, cada vez que precisarmos definir mais recursos para a saúde, educação, geração de emprego ou infraestrutura será necessário aumentar a
receita desses novos impostos. Qualquer
acréscimo beneficiará subáreas de proteção social e igualmente a outras que
podem não ter a mesma necessidade.
Nas receitas estaduais abre-se a possibilidade para todos os Estados criarem
fundos de desenvolvimento que subtrairiam receitas do ICMS antes da aplicação dos percentuais para saúde (15%)
e para a educação (25%).
Não estão claras as simulações de valores estimados a que terá direito a área de
proteção social com a incidência da DRU
– Desvinculação de Receitas da União,
no todo ou em parte da receita.
A desoneração progressiva da Contribuição de Empregados e Empregadores
sobre a Folha tem estimativas de perda em
cerca de 20 bilhões, sem nenhuma indicação da fonte que fará essa compensação.
Essa alteração, certamente, comprometerá
o equilíbrio das contas previdenciárias,
abrindo caminho para novas propostas
de reformas restritivas de direitos.
Os recursos referentes ao Fundo de
Compensação para Estados, por possível diminuição do ICMS, não terão os
percentuais para saúde nem educação.
Há indicação, não explícita, de risco
de implantação de DRE – Desvinculação de Receita de Estados e até mesmo
de DRM – Desvinculação de Receitas
Municipais, a exemplo do DRU – Desvinculação de Receitas da União.

ESPAÇO OPINIÃO

TRABALHO MÉDICO - MARÇO/ABRIL 2009

PESQUISA

PUBLICAÇÃO LANÇADA PELO BANCO MUNDIAL E IBEDESS
REVELA INEFICIÊNCIA DOS PEQUENOS HOSPITAIS NO BRASIL
A maioria dos hospitais brasileiros é ineficiente em
escala e produtividade, sendo perfeitamente possível o
aumento da performance e da qualidade com os mesmos recursos. No país, 70% possuem menos de 50
leitos, enquanto pesquisas internacionais estabelecem
como ideal a faixa de 100 a 200 leitos para garantir um
volume de atendimento suficiente e para que essas
unidades sejam economicamente viáveis. É o que revela
a publicação "Desempenho Hospitalar no Brasil – Em
Busca da Excelência”, de Gerard M. La Forgia (especialista-chefe em saúde do Banco Mundial) e Bernard
Couttolenc (professor e pesquisador da Faculdade de
Saúde Pública da USP). Após o lançamento nos EUA,
no início do ano passado, a obra foi apresentada na
versão em português no dia 9 de fevereiro, na sede
da Associação Médica de Minas Gerais.
Assinada pelo Banco Mundial e pelo Instituto
Brasileiro para Estudo e Desenvolvimento do Setor de
Saúde (IBEDESS), a iniciativa, segundo o presidente
do IBEDESS, Carlos Eduardo Ferreira, é uma das
ações propostas pelo instituto com o objetivo de
envolver órgãos públicos e privados e também a
população em um importante debate sobre a
construção de um modelo inovador de sistema de
saúde, já que o atual é motivo de insatisfação por
parte de todos que nele atuam ou dele dependem.
Ferreira explica que a publicação é resultado da
sistematização de 11 diferentes pesquisas realizadas.
Questões como financiamento, estrutura, custos,
mecanismos de pagamento e arranjos contratuais,
governança e desempenho das gestões foram avaliadas de forma detalhada.
De acordo com dados publicados, os hospitais são
peças-chave no sistema de saúde brasileiro: respondem
por 70% dos atendimentos de emergência e empregam
56% dos profissionais da saúde, além de serem os
principais ambientes de desenvolvimento e adoção de

Divulgação IBEDESS

Da esq para a dir: Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva, secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais; Bernard Couttolenc, autor
do livro; Helton Freitas, presidente da Unimed BH; e Wagner Neder Issa, presidente da Associação de Hospitais de Minas Gerais (AHMG)

novas tecnologias e liderarem a prestação de serviços no setor.
No entanto, Ferreira conta que o estudo mostra
com clareza o alto índice de ineficiência da maioria dos
hospitais brasileiros, tanto em escala quanto em produtividade. Enquanto um pequeno número de hospitais são referências mundiais, a maioria depende de
financiamento público. "Um exemplo de má gestão
apontado pelos autores é o desperdício de dinheiro
com internações indevidas, o que ocorre em maior
escala em pequenos centros médicos, com menos de
50 leitos", ressalta.
Estudo sugere reforma
Embora o cenário seja preocupante, "Desempenho Hospitalar no Brasil" apresenta, segundo o
presidente do IBEDESS, conclusões e recomendações de políticas para superar os problemas identificados e ações que favoreçam uma reforma hospitalar em médio prazo.

Na opinião de Carlos Eduardo, a publicação é de
grande importância para o setor de saúde, que precisa
melhorar os instrumentos de gestão. "É necessário criarmos um sistema novo, em que todos os integrantes da
cadeia produtiva do setor estejam envolvidos, facilitando a
parceria público-privada e nos pautando em modelos
bem sucedidos como os que temos em Minas" afirma.
O presidente comenta, ainda, as ações nessa área
que já estão sendo empregadas em Minas Gerais. As 80
instituições que atendem pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) na Grande BH estão passando por minucioso
diagnóstico realizado pela Secretaria de Estado de
Saúde (SES). A previsão é de que parte do trabalho seja
concluída neste ano. Uma das metas é transformar os
cerca de 200 hospitais com menos de 50 leitos em
centros de atendimento primário, similares às
Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).
"Já temos o diagnóstico e estamos bem direcionados. Agora, é necessário mobilização e união de
todos para que seja possível implantar as mudanças e
colher bons resultados a médio e longo prazos", conclui.

ARTIGO: A PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA AFETA O TRABALHO MÉDICO E SUA SAÚDE?
O Sinmed-MG recebeu a visita do
professor Elias Jorge, diretor da área
de Economia da Saúde e Desenvolvimento da Secretaria Executiva
do Ministério da Saúde (MS), que
veio esclarecer sobre algo sutil na
proposta de reforma tributária em
curso no Congresso Nacional: a transformação das
contribuições sociais em impostos.
Todos sabemos a diferença entre contribuição e
imposto? Todos os congressistas sabem? Parece que
não! Há um sepulcral silêncio sobre isso: sociedade
organizada, imprensa, OAB, sindicatos, partidos
políticos etc. Por quê?
Será que não se percebe que imposto é passível
de DRU (Desvinculação de Receitas da União);
impostos só podem ter alíquotas sem diferenciação

por atividade ou setor econômico, independentemente do lucro (os poderosos pagam tanto quanto
os demais... isso é justiça tributária?).
A contribuição não pode ser desviada, é carimbada para aquilo que foi criada. O ganho é taxado
com justiça. Paga mais quem ganha mais e é a
principal fonte de receitas da Proteção Social (saúde,
previdência, assistência social, educação e trabalho);
contribuições essas que foram duramente conquistadas na Constituição Cidadã de 1988.
Como sindicalista, estou perplexo e preocupado. Se não fizermos nada, quem vai pagar essa
reforma tributária?...os mais desprotegidos, os
mais alienados?
Temos que reagir, o Sinmed-MG e a Fenam
(Federação Nacional dos Médicos) estão dando o
exemplo. É assunto da ordem do dia.

Imagine, médico, se tal coisa acontecer, como
ficaria sua qualidade de trabalho, seu salário no
SUS, se no panorama atual os gestores reclamam
de falta de recursos para atender as solicitações
justas da categoria?
Então, reaja! Pressione prefeitos, vereadores,
deputados e senadores da sua base eleitoral. Essa
bandeira é supra-partidária. Não podemos passar
pelo risco maior de desabastecimento de insumos e
mão-de-obra na saúde, aí, sim, a demanda de doentes
será exponencial e nossa saúde como médicos,
extremamente abalada.
Reforma tributária? "Só com justiça tributária e
salvaguarda de receitas, na forma da lei".

Marco Antônio Torres - médico do Trabalho e diretor do
departamento de Saúde do Trabalhador do Sinmed-MG
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ARTUR OLIVEIRA MENDES

O MÉDICO DE FAMÍLIA AINDA É MUITO POUCO VALORIZADO
Artur Oliveira Mendes, do Centro de Saúde Jardim Montanhês, fala sobre sua experiência como médico da Estratégia da Saúde da Família, importância
para a construção do SUS, conquistas obtidas e os principais desafios e lutas, como a necessidade de maior reconhecimento. Nascido em Porteirinha, norte
de Minas, e formado pela UFMG em 2004, é o atual diretor de Comunicação da Associação Mineira de Medicina de Família e Comunidade.
Regina Perillo

Opção pela Saúde da Família
Assim que me formei, prestei concurso da Prefeitura para o PSF. Desde
então, estou aqui no Centro de Saúde
Jardim Montanhês. Sempre valorizei
esse trabalho. Na época da faculdade,
participei de projetos de extensão universitária e, aqui em BH, participei do
movimento estudantil, passando pelo
DA-ICB, DAAB e pela DENEM.
Definição da especialidade
A opção pela Estratégia da Saúde da
Família em 94 foi uma tentativa do
Ministério da Saúde de concretizar os
princípios do SUS. Na construção de
um sistema de saúde com ênfase na
atenção primaria, o médico de família
é o profissional que está mais próximo
do paciente, inclusive geograficamente.
É ele quem acompanha a comunidade
nas várias fases do ciclo de vida – das
crianças aos idosos. Esse acompanhamento longitudinal permite ao
médico perceber os fatores que influem nos cuidados com a saúde e no
surgimento de doenças em uma família
e na comunidade. Acabamos por atuar,
dessa forma, como parceiros na construção da cidadania e de um sistema de
saúde de qualidade.

Condições de trabalho e desafios
Condições de trabalho sempre vão
ser tema de disputa e debate entre trabalhadores e gestores, em qualquer lugar.
O campo de trabalho da Medicina de
Família e Comunidade não foge à regra.
Apesar de Belo Horizonte ser referência
nacional no assunto, não é exceção
quando discutimos a necessidade de
melhorar. Aprender a trabalhar em
equipe e a valorizar o conhecimento de
colegas de outras profissões da saúde é
outro grande desafio para o médico que
quer atuar na área.
Principais reivindicações

Qualificação
Eu entrei na PBH, como vários
colegas, sem especialização. Desde
então fiz a especialização em Saúde
da Família na UFMG, prova de
título em Medicina de Família e Comunidade e especialização em Mudanças no Ensino em Saúde pela
Fiocruz. Vários colegas seguem hoje
o mesmo caminho, em busca de
melhorar o serviço prestado e de
maior reconhecimento profissional.
O vínculo com a comunidade por si
só já traria um impacto positivo, mas
quando o profissional está realmente preparado e disposto a enfrentar
os desafios da estratégia o potencial
é muito grande.

Considero a criação do cargo de 40
horas e da carreira pública para a área
como as principais reivindicações. Hoje,
em Belo Horizonte, o cargo é de 20 horas,
com extensão de jornada "obrigatória" de
outras 20 horas. Efetivar essas 40 horas,
para que tenhamos nossos direitos garantidos sobre esse montante, é fundamental para concretizar a estratégia.
Outro problema é o tamanho da área
assistida. São preconizados no máximo 4
mil habitantes. Se quisermos ter um impacto positivo na vida das pessoas, a
quantidade daquelas sob os cuidados de
uma equipe tem de ser menor. A adequação dos salários também é importante no processo de valorização do
profissional. A rotatividade de médicos

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO:
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais – Sinmed-MG
Rua Padre Rolim, 120 - São Lucas
CEP: 30130 090 - BH - MG

nos centros de saúde é outra situação
que deve ser tema de contínua reflexão
sobre o que nos falta para ocupar essas
vagas. Nos postos de saúde das periferias, por exemplo, o problema é agravado pela violência.
Aqui em BH, existe um número
muito grande de concursados, mas a
realidade é bem diferente no restante da
região metropolitana, no interior e em
todo o país. Além dos vínculos precários, não existe um plano de carreira e
o médico de família é visto como
"médico de pobre", sem possibilidade
de ascensão profissional, desacreditado
por colegas, entidades de classe, instituições de ensino, população e muitas
vezes até por si mesmo. Cansei de ver
professor de universidade falando para
os alunos terem cuidado para não acabarem se tornando "médicos do PSF".
Saúde suplementar
A saúde suplementar tem valorizado,
cada vez mais, o trabalho da medicina
de família por entender que ela consegue reduzir custo e ampliar o impacto
do trabalho. Alguns planos de saúde,
inclusive, já contam com essa especialidade nos seus quadros.
Reconhecimento
O médico de família ainda é muito
pouco valorizado, seja pelas universidades, seja pelos outros colegas médicos.
A alegação é que é uma especialidade
muito recente, mas existem outros fatores.
Quando você coloca o Estado para regular o mercado da saúde, isso fere vários
interesses. Um exemplo é a falência das
pequenas empresas de planos de saúde e
pequenos hospitais, que não têm dado
conta de competir com o setor público.
Tem cidade pequena onde o "dono" do
hospital não deixa que seja implantada a
estratégia e quem acaba sofrendo com
isso é a população.
Há de se lembrar também que até hoje
pagamos pelo modo como aconteceu a
implantação da Estratégia da Saúde da
Família no país. No início, não existiam

médicos de família suficientes. Quem se
interessava era geralmente recém-formado, apenas enquanto não passava em uma
prova de residência, ou alguém no final
de carreira, sem interesse na especialidade. Muitos médicos realmente não
se preocupavam ou não estavam preparados para encarar os problemas que
surgiram. Isso repercute negativamente
até hoje, já que o descompromisso de
muitos desses colegas naquela época fez
má fama para a estratégia.
Perspectivas
Ainda que tenhamos uma valorização
pequena, acho que isso é um processo e
que estamos progredindo. As entidades
médicas hoje reconhecem a especialidade
e seu impacto nas comunidades e têm
procurado discutir o assunto. As faculdades pararam de fingir que a gente não
existe. A Associação Mineira de Medicina
de Família e Comunidade tem feito uma
caminhada pródiga. Temos visto recémformados que querem construir uma
carreira dentro da área e médicos mais
velhos que querem contribuir com o
engrandecimento da especialidade, trazendo para este meio toda sorte de
experiência exitosa. Isso tudo é resultado desse processo de valorização. Temos cerca de 3.600 médicos trabalhando na área em Minas Gerais.
Defesa do trabalho médico
Fica a certeza de que não existe caminho possível se a discussão sobre o trabalho médico não estiver atrelada à defesa e
à construção de um sistema de saúde de
qualidade, à melhoria das condições de vida
no país e ao exercício da cidadania. Não
podemos ser apenas prestadores de serviços e tratar quem chega até nós só como
"um cliente". No dia em que nos tornarmos meros comerciantes de receitas e exames, não vai existir mais lugar para o amor,
para a poesia e para a arte na medicina,
construída a duras penas pelos médicos do
passado. Foi por esses desafios que escolhi a Medicina de Família e Comunidade
e o setor público para trabalhar.

