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NOTA CONVOCATÓRIA – PARALISAÇÃO 03/03/2020 
 

O Fórum Nacional de Residentes em Saúde (FNRS) é uma instância organizativa e de articulação               
política dos residentes em saúde do Brasil na luta em defesa dos programas de pós-graduação lato                
sensu, na modalidade de ensino em serviço, que articula os setores da educação e da saúde, em                 
consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Caracteriza-se como um espaço de               
encontro de trabalhadores da saúde em formação que possibilita compartilhar experiências, discutir            
ideários, propor ações em defesa de um SUS público (estatal), gratuito e socialmente referenciado.              
Organiza-se e atua de forma aberta e descentralizada, por meio dos Coletivos Estaduais, Regionais,              
Locais e participações individuais. 
 
O FNRS entende que, na conjuntura atual de desmonte dos direitos e seguridade social, o aumento da                 
cobrança do INSS é um ataque ao conjunto da classe trabalhadora: fazendo com que o brasileiro                
trabalhe por mais tempo, contribua mais e receba um benefício menor! Portanto, somamos à luta das                
trabalhadoras e trabalhadores do Brasil contra a reforma previdenciária. 
 
Nesse sentido, o Fórum Nacional de Residentes em Saúde, conforme deliberado em Assembléia com              
mais de 250 residentes de todo país no dia 10 de Fevereiro de 2020, vem por meio desta carta                   
manifestar nosso apoio a um Dia Nacional de Mobilizações e Paralisações no dia 03 de Março,                
reivindicando dentre outra pautas: reajuste da bolsa; redução e requalificação da carga horária sem              
redução da bolsa; retomada imediata da CNRMS; retomada da realização dos Seminários            
Nacionais e Regionais; criação da Política Nacional de Residências em Saúde, de forma             
descentralizada e participativa e Suspensão das aprovações ilegais de programas de residência            
sem aprovação da CNRMS em 2020. Além disso, frente às recentes movimentações pela             
desvinculação, quebra da isonomia entre as residências médicas e as multi e uniprofissionais, o FNRS               
se posiciona contrário a tal proposta. 
 
Dito isto, o Fórum Nacional de Residentes em Saúde CONVOCA a participação de todas(os) residentes               
em saúde do Brasil na Paralisação Nacional do dia 03/03/2020.  
 
O FNRS sempre pautará uma formação de qualidade no SUS e para o SUS, sendo assim,                
compartilhamos do entendimento da Resolução Nº 3, da CNRMS DE 4 DE MAIO DE 2010 no que tange                  
a carga horária teórico-prática como disposto a seguir:  
 

§ 3o As atividades teórico-práticas são aquelas em que se faz a discussão             
sobre a aplicação do conteúdo teórico em situações práticas, [...] de           
ações de prática coletiva. (grifo nosso) 
§ 4o As atividades [...] teórico-práticas e práticas devem necessariamente          
incluir, além do conteúdo específico voltado à(s) área(s) de concentração          
e área(s) profissional (is) a que se refere(m) o(s) programa(s), temas           
relacionados à bioética, à ética profissional, à metodologia científica, à          
epidemiologia, à estatística, às políticas públicas de saúde e ao          
Sistema Único de Saúde. (grifo nosso) 

 
Sendo assim, reafirmamos nosso entendimento que a participação do residente em atividades de             
construção popular, principalmente as de controle social, educação em saúde, assim como, mobilização             
e construção de atividades em defesa do SUS e da formação em saúde é resguardada pela carga                 
horária teórico-prática, não devendo o residente sofrer sanções ou até mesmo ter que repor essa carga                
horária por participar do ATO supracitado.  
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