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CARTA AOS BRASILEIROS 
 
Nas últimas semanas, o Governo Federal divulgou a intenção de abrir as fronteiras do 
Brasil a médicos formados no exterior. A argumentação é de que, assim, seria solucionado 
o problema da falta de profissionais de medicina nas periferias e em cidades do interior, 
particularmente, nas regiões remotas. 
  
 
Fato é que as fronteiras do país sempre estiveram abertas aos médicos de todas as nações. 
Entrementes, existem regras legais a serem cumpridas para o ingresso desses profissionais 
no Brasil, para garantir assistência de qualidade aos cidadãos. Uma delas é o processo de 
avaliação "Revalida", que mensura os conhecimentos e habilidades na prática da medicina. 
  
 
O Governo pretende ignorar esta etapa de avaliação e autorizar o ingresso de 6 mil médicos 
no país sem passar pelo "Revalida". Para ter ideia, no ano passado, o exame comprovou 
alto índice de reprovação, em torno de 90%, o que nos leva a acreditar que dentre os 6 mil 
médicos, possivelmente, mais de 5 mil não estariam aptos a exercer a medicina no Brasil. 
Desta forma, evidenciamos o risco à saúde da população, pois os cidadãos serão assistidos 
por profissionais não estão habilitados o suficiente e, consequentemente, ficarão sujeitos a 
erros médicos. 
  
 
Em contrapartida, é duvidosa a afirmação de que faltam médicos no país, uma vez que os 
nossos dirigentes nunca criaram uma infraestrutura adequada nem ofereceram condições de 
trabalho e mecanismos de contratação que obedecessem as garantias trabalhistas dos 
profissionais de medicina. 
  
 
Na verdade, faltam políticas públicas para a saúde, interiorização e adequada distribuição 
geográfica. Grandes centros urbanos, por exemplo, que têm entre 3 e 4 médicos por mil 
habitantes (média superior até a de países desenvolvidos), não conseguiram solucionar os 
problemas de atendimento nas periferias. 
  
 
A Associação Paulista de Medicina (APM), Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo, Sindicato dos Médicos de São Paulo, Academia de Medicina de São Paulo, e 
diversas instituições da sociedade civil defendem a entrada de todos os médicos formados 
no exterior por meio do "Revalida", desde que a avaliação seja mantida dentro dos critérios 
e padrões atuais. Seria um risco usar do expediente de flexibilizar este exame para facilitar 
a entrada de médicos estrangeiros e mesmo de brasileiros formados no exterior. 
  
 



Permaneceremos vigilantes aos movimentos do governo e, caso a decisão seja atuar desta 
maneira, estaremos sempre prontos para resistir, alertar nossa população e tomar todas as 
providências cabíveis para resguardar a saúde e a vida dos brasileiros. 
  
 
Por fim instamos a nossa  sociedade a rechaçar quaisquer subterfúgios para facilitar a 
entrada de médicos estrangeiros, sem o cumprimento de rigorosa avaliação de capacitação 
de conhecimento e habilidades. Conclamamos as autoridades a apresentar com urgência, 
para debate com a comunidade e conjunto dos médicos, um esboço de política consequente 
e sustentável de interiorização dos profissionais de medicina. 
  
 
Associação Paulista de Medicina 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
Academia de Medicina de São Paulo 
Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo 
Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª.Região – CREFITO-3 
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo 
Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo 
Força Sindical 
Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo 
PROTESTE – Associação do Consumidor 
Ordem dos Advogados do Brasil-SP 
Aliança de Controle do Tabagismo 
Diretoria e Coordenação Pedagógicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
Metropolitana de Santos – UNIMES 
Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP 
Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA (autarquia da Secretaria de 
Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo) 
Associação Brasileira de Laboratórios de Anatomia Patológica e Citopatologia 
Associação dos Médicos do Instituto de Infectologia Emílio Ribas 
Academia Brasileira de Neurologia 
Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia – Regional São Paulo 
Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência 
Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo, Sogesp 
Associação dos Neurocirurgiões do Estado de São Paulo 
Associação Nacional de Medicina do Trabalho 
Associação Paulista da Medicina do Trabalho 
Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas 
Associação Paulista de Homeopatia 
Associação Paulista de Medicina Legal e Perícias Médicas 
Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões – Capítulo São Paulo 



Departamento de Medicina Desportiva da APM 
Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular – Reg. São Paulo 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Secção São Paulo 
Sociedade Brasileira de Hemodinânmica e Cardiologia Intervencionista 
Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte 
Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 
Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional São Paulo 
Sociedade Brasileira de Patologia 
Sociedade Brasileira de Urologia – Seção São Paulo 
Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo 
Sociedade de Cardiologia de São Paulo 
Sociedade de Cirurgia Cardiovascular do Estado de São Paulo 
Sociedade de Endrocrinologia e Metabologia Regional São Paulo 
Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo 
Sociedade Paulista de Infectologia 
Sociedade Paulista de Medicina do Exercício e do Esporte 
Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia 
Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
Sociedade Paulista de Terapia Intensiva 


