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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Autorização da Justiça federal concedida em caráter de tutela antecipada ao Governo do Estado do Acre 

para a contratação de Profissionais formados em medicina no exterior e que não tenham realizado a 

revalidação do diploma. 

 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, O Sindicato dos Médicos do Acre e a Associação Médica 

do Acre vem a público prestar esclarecimentos acerca da decisão da Justiça Federal do Estado do Acre que 

concedeu ao Governo do Estado do Acre o direito de contratar profissionais que tenham diploma de medicina 

emitidos por instituições de ensino mas que se encontrem impossibilitados de atuar profissionalmente no Brasil 

em decorrência da não realização do Exame Nacional Revalida. 

 

Primeiramente, foi com surpresa que as entidades médicas do Estado do Acre receberam a decisão do Governo 

do Estado de patrocinar esta ação pois estamos alinhados com a Secretaria de Saúde, desde antes do primeiro caso 

de Covid-19 no nosso estado, em reuniões constantes com o secretário de saúde Alysson Bestene e a secretária 

Adjunta, Dra. Paula Mariano para discutir estratégias, cobrar ações e acima de tudo auxiliar a Secretaria em tudo 

que é possível para o melhor enfrentamento da pandemia. Nunca nos foi exposta por parte da Secretaria essa 

necessidade urgente de contratação de médicos. Pelo contrário, somos nós, entidades médicas, que cobramos 

constantemente a contratação de médicos sem concurso efetivo no estado e que querem a oportunidade de 

trabalhar e auxiliar o estado no combate à pandemia. 

 

Destacamos que esta decisão é em caráter liminar (antecipação de tutela) ou seja, não houve julgamento definitivo. 

O CRM-Acre entrará com recurso contra a mesma no Tribunal Regional Federal da 1ª região o mais breve possível 

(possivelmente dentro de 24 horas). 

 

Apesar de favorável ao Governo, a decisão está longe de conceder o direito de livre contratação. Ela elenca uma 

série de restrições e imposições ao Governo do Estado do Acre para realizar a contratação de profissionais 

formados no exterior sem a devida revalidação: deve ser feito edital de chamamento público esclarecendo a 

quantidade de vagas temporárias e excepcionais a serem providas, os requisitos de habilitação, os critérios de 

classificação, as atividades a serem desempenhadas e a remuneração. 

 

O mais importante a ressaltar é que a decisão judicial impõe a preferência para contratação de médicos com o 

devido registro no CRM. Em seguida, caso ainda existam vagas, essas devem ser destinadas para profissionais 

formados no exterior sem revalidação, mas com experiência prévia no Programa Mais Médicos. Somente na 

hipótese de não completar o preenchimento das vagas é que poderão ser chamados os profissionais formados no 

exterior sem revalidação e sem essa experiência no Programa Mais Médicos. Estes ainda deverão comprovar que 

estão devidamente habilitados a exercer a medicina no país de sua formação. 

 

Ressaltamos também que a decisão restringe o uso do trabalho desses profissionais para as Unidades de Pronto-

Atendimento (UPAS) e durante a pandemia pelo Covid-19.  

 

Desta forma, as entidades médicas aqui subscritas, vem apresentar junto ao Governo do Estado do Acre, ao 

Ministério Público Estadual e Federal, os seguintes ESCLARECIMENTOS: 

 

1.  Estudos realizados pelo Conselho Federal de Medicina sobre a Demografia Médica (2018), comprovam 

que a realidade no Brasil não é a falta de médicos. Notadamente, existe uma inadequada distribuição destes 

profissionais no território brasileiro, entretanto o Brasil é o segundo país na formação de médicos no mundo, com 

305 escolas médicas e 452.800 profissionais formados até janeiro de 2018 (razão de 2.18/1000hab). A Índia ocupa 
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o primeiro lugar com 400 escolas médicas, no entanto, apresenta uma população 6 vezes maior que a do Brasil. 

Em nível local, a Universidade Federal do Acre formou recentemente 28 médicos, sendo que 15 foram contratados 

pela SESACRE.  

 

2. Existem médicos esperando contratação de concursos realizados nos anos de 2013, 2014 e 2019, e estão 

em cadastro de reserva e/ou trabalhando em regime de contrato provisório. Por este motivo, entende-se que deve 

haver prioridade na regularização e chamamento destes profissionais para atuar no combate à Pandemia do Covid-

19. 

 

3. Além de médicos, é necessária a contratação de profissionais de saúde em todas as áreas, pois a pandemia 

afeta também a saúde de todos os profissionais da linha de frente, e, até o momento 509 profissionais de saúde 

estão afastados, seja por estarem infectados, ou serem do grupo de risco. As entidades médicas têm informação 

que mais de uma dezena de profissionais médicos foram contaminados e foram afastados de suas atividades 

profissionais.  

 

4. A situação de excepcionalidade levou o Governo Federal a permitir também, a participação de estudantes 

dos cursos da área de saúde no combate à pandemia, e autorizou a antecipação da colação de grau para os cursos 

de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia (para aqueles que integralizaram75% da carga horária de 

internato ou estágio supervisionado). Desta forma, a turma de medicina da Universidade Federal do Acre (MED 

XIV), que formou recentemente, também foi contemplada por esta medida. 

 

5. Adicionalmente, o Ministério da Saúde criou o programa “O Brasil Conta Comigo”, para contratação 

especial de médicos que se interessem em atuar emergencialmente em locais onde houver necessidade extra de 

médicos, para enfrentamento à pandemia. 

 

6. No estado do Acre, recentemente o Governo do Estado optou por um modelo de terceirização para o 

combate da pandemia, e é público o contrato emergencial com a empresa Medial, com sede em Goiânia – GO, 

que ficou responsável pelo gerenciamento de mão de obra de médicos e dos demais profissionais de saúde 

necessários para o atendimento dos pacientes acometidos pela Covid-19. 

 

Portanto, as entidades médicas aqui subscritas, esperam que o governador seja sensível à observância dos 

esclarecimentos apontados neste documento, e que dê a justa oportunidade e importância, aos médicos formados 

no Brasil, e aos demais que já aguardam para serem contratados pela Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Desta forma, solicitamos que o Governo Estadual contrate os profissionais médicos devidamente registrados junto 

ao Conselho Regional de Medicina do Acre, pois não podemos aceitar que interesses políticos venham a ser 

considerados como desculpa para oferecer uma medicina sem segurança aos pacientes do Estado, e, portanto, 

repudiamos a ideia da contratação de médicos sem revalidação. 

 

Rio Branco, 12 de maio de 2020 

 

Conselho Regional de Medicina 

 

Sindicato dos Médicos do Acre 

 

Associação Médica do Acre 


