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OFÍCIO GP. Nº 087/PRESIDÊNCIA/2021. 

Cuiabá, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Senador  

Wellington Fagundes  

Relator da Comissão Temporária COVId-19 – Senado Federal 

Brasília- DF 

 

 

ASSUNTO: Solicitação de Providência Junto ao Governo Federal 

para autorização de contratação de Médicos que formaram fora do 

Brasil e que ainda não revalidaram seus diplomas. 

 

 

 

Senhor Senador, 

 

A Associação Mato-Grossense dos Municípios, através 

do seu Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos 

interesses dos Municípios de Mato Grosso, em especial neste 

momento crítico, que estamos passando, com a PANDEMIA DO COVID-

19, declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, e devido 

ao agravamento o que tem levado nos últimos dias o país a 

enfrentar a segunda onda, com o crescente número de casos de 

contágios e óbitos e com o consequente colapso da saúde pública 

inclusive no nosso Estado, com o objetivo de unir forças e 

buscar as melhores alternativas para o enfrentamento, 

vem por meio deste solicitar ao Excelentíssimo Senhor 

enquanto Relator da Comissão Temporária COVID-19, que 
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interceda em caráter de urgência junto ao Governo Federal para 

que através do Ministério de Saúde seja autorizado em caráter 

emergencial e excepcional através dos programas Mais Médicos 

(PMM), Mais Médicos – COVID, Médicos pelo Brasil (MPB) e do 

Programa Força Nacional do SUS a contratação e ou renovação de 

contratos existentes de médicos formados no exterior e que 

ainda não revalidaram seus diplomas no País. 

 

Importante frisar que, neste momento tão delicado 

não podemos abrir mão de nenhum profissional da saúde, ainda 

mais quando esse número supera mais de 16.000 (dezesseis mil) 

profissionais formados que estão aqui no Brasil proibidos de 

exercer suas atividades. 

 

Ressaltamos ainda que, como sabido, hoje há uma 

escassez desses profissionais no mercado de trabalho, o que tem 

acentuado ainda mais a crise no nosso sistema de saúde, fato 

esse agravado em vários dos nossos municípios e seus distritos 

tendo em vista a grande distância territorial existente entre 

esses e nossa Capital.  

 

Sendo assim, se faz necessário por parte do 

Ministério da Saúde a autorização e contratação urgente e 

excepcional de médicos brasileiros ou estrangeiros formados no 

exterior mesmo sem ter submetidos ao Revalida, em respeito a 

supremacia do princípio constitucional do direito à vida, o 

qual deve ser resguardado pelo Estado afim de garantir acima de 

tudo a sobrevivência e bem-estar do ser humano. 

 

Certos de poder contar com Vossa atenção ao nosso 

pleito, a Associação Mato-grossense dos Municípios 

coloca-se à disposição na soma de esforços nas ações 
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contra a pandemia, assim como antecipamos nossos 

agradecimentos, nos colocando a inteira disposição para 

qualquer esclarecimento.  

 

Respeitosamente, 

 

 

                NEURILAN FRAGA 

               Presidente da AMM 
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