Programa Mais Médicos: esclarecimentos e orientações
O Conasems vem, por meio de nota, somar informações aos esclarecimentos dados
na quarta-feira, 21 de novembro, pelo Ministério da Saúde (Carta Circular nº
69/2018) aos gestores de saúde municipais sobre o encerramento das atividades
dos médicos cubanos participantes do Programa Mais Médicos.
Conforme descrito na Carta Circular, a Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) providenciará, entre os dias 21 de novembro e 12 de dezembro de 2018, a
saída de todos os profissionais cubanos lotados nos 2.824 municípios e 34 Distritos
Sanitários Especiais Indígenas. A orientação dada é que os médicos aguardem
contato da OPAS/OMS para receber as passagens de traslado nacional (caso seja
necessário) e internacional. Vale ressaltar que o profissional deverá interromper
suas atividades 03 (três) dias antes da data prevista para seu embarque.
O Ministério da Saúde e OPAS/OMS também destacam na Carta Circular nº
69/2018 que os médicos cubanos deverão encerrar suas contas bancárias nas
respectivas agências onde elas foram abertas. Além disso, caso possua Carteira de
Identidade Médica fornecida pelo Ministério da Saúde, deve fazer a devolução.
A cargo dos secretários municipais de saúde, cabe solicitar a devolução do tablet
que foi entregue a cada um dos profissionais cubanos participantes do Programa
Mais Médicos. O gestor municipal deve enviar para o SAA, aos cuidados das
servidoras Maria José Feitosa e Júnia Graziely para o endereço: Esplanada dos
Ministérios - Bloco G, 3º andar, sala 343 - DIPAS, Brasília/DF, CEP: 70.058-900,
telefone: (61) 3315-2055.
Os secretários municipais de saúde também são responsáveis por informar no
Sistema de Gerenciamento de Processo (SGP) a saída do médico cubano, devendo
informar o último dia das atividades prestadas pelo profissional e o motivo do
encerramento (preencher como: encerramento das atividades).
Por meio desta, o Conasems retifica a informação dada na “Nota de esclarecimento
e orientação aos secretários” e no vídeo publicados no nosso portal no dia 20 de
novembro. A entidade reitera o pedido de apoio aos secretários municipais de saúde
para que esses profissionais tenham seu retorno para casa garantido com
segurança, respeito e tranquilidade.
Brasília, 22 de novembro de 2018.
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