
 

Porto Alegre, 12 de abril de 2021. 
 

OFÍCIO 01/2021 
 

 

 
ENTIDADES MÉDICAS GAÚCHAS E A CONSELHEIRA DO CFM NO RGS 

EXIGEM APROVAÇÃO NO REVALIDA PARA MÉDICOS FORMADOS NO EXTERIOR 

 

A exigência de aprovação no Revalida para formados em medicina no exterior deve ser 

mantida para garantir a segurança e qualidade na assistência médica. 

As Entidades Médicas do Rio Grande do Sul, AMRIGS, CREMERS, SIMERS, juntamente 

com a Conselheira Federal do CFM no RGS, Dra Tatiana Della Giustina, vem através 

deste ofício repudiar a ação de alguns parlamentares que, utilizando-se desse 

momento de fragilidade nacional, tentam aprovar, em regime de urgência, o Projeto 

de Lei nº 3.252/2020, e 881/2021 o qual permite a contratação de “supostos” médicos 

graduados em instituições estrangeiras sem aprovação no exame Revalida. 1 
O PL nº 3.252/2020 agride nossa categoria e a população frontalmente. A necessidade 

de aprovação no Revalida para exercer a medicina no País representa uma medida de 

proteção à saúde e à vida da população. Sem passar por esse exame, o qual é aplicado 

pelo Ministério da Educação, por meio do Inep (sem qualquer participação do CFM), o 

cidadão fica exposto a ser atendido por pessoas sem o conhecimento e as habilidades 

mínimas requeridas. 

Desde que foi criado, em 2011, o Revalida tem acumulado baixíssimos índices de 

aprovação, demonstrando que a maioria desses candidatos não possui os 

conhecimentos médicos exigidos e pode, contraditoriamente, colocar pacientes em 

situação de risco por falhas em diagnósticos e prescrição de tratamentos. A exigência 

de aprovação no Revalida para o exercício da medicina no Brasil por portadores de 

diplomas estrangeiros consta da Lei nº 13.959/2019, sancionada pelo presidente Jair 

Bolsonaro, que impede a divisão dos brasileiros em cidadãos de primeira e segunda 

categorias. No contexto da pandemia, que tem sido invocado pelos defensores dessa 

proposta, se reconhece que o País carece de especialistas para atuação nas unidades 

de terapia intensiva (UTIs). No entanto, cabe indagar a esses parlamentares se com o 

PL 3.252/2020 pretendem colocar esses “supostos” médicos, que nunca passaram pelo 

exame de conhecimentos básicos proposto pelo Revalida, para atuarem nos serviços 

onde é exigida a prática médica de alta complexidade. Isso é justo e ético? 

Assim, o CFM e os mais de 520 mil médicos apelam ao Senhor Deputado para que 
derrube o PL 3.252/2020 e PL 881/2021 . 



 

 

ENTENDA O PROJETO 
 
Chegou na Comissão em 06/04 o PL 3252/20 que prevê, durante a pandemia do novo 
coronavírus, a possibilidade de contratação de médico brasileiro graduado em 
instituição estrangeira mediante revalidação temporária e emergencial dos diplomas. 
A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados insere dispositivos na Lei 
13.959/19 durante a pandemia. Ainda, paralelamente está tramitando na Câmara dos 
Deputados, o PL 881/2021 que altera a Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que 
institui o Programa Mais Médicos, para permitir a reincorporação de profissionais em 
razão da pandemia da COVID-19; e altera a Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, 
para incluir permissão excepcional no Programa Médicos pelo Brasil, no âmbito da 
atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), em razão da pandemia da 
COVID-19 

 
 
 

Tramitação 
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de 
Educação; de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e 

Justiça e de Cidadania. 2 

Pedimos ao Deputado que represente nossa voz para impedir e derrubar o PL 

3.252/2020 e PL 881/2021 . 

Contamos com seu inestimável apoio nesta pauta vital à saúde de todos nós. 
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