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São Paulo, 20 de setembro de 2019. 

 
  
 Senhor (a) parlamentar, 

 
 Em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), 
inicialmente gostaríamos de manifestar nossos sinceros cumprimentos. 
 

Por meio deste documento gostaríamos de externar a preocupação do Cremesp com a 
condução dos trabalhos na Comissão Especial Mista que analisa a Medida Provisória 890/2.019, 
referente ao Programa Médicos pelo Brasil. Repudiamos a tentativa de absorção, de forma 
indiscriminada, de médicos cubanos remanescentes do Programa Mais Médicos. Além de mais uma 
medida paliativa e de viés populista, essa proposta permite a atuação de pessoas que não possuem 
capacidade técnica devidamente atestada. Não está em discussão a nacionalidade daqueles que 
pretendem exercer a Medicina no Brasil, mas a qualidade da formação que receberam no exterior. 
Por isso, outro intento da Comissão que implica em graves riscos à população está na tentativa de 
flexibilizar o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida). Voltamos a defender 
sua periodicidade e sistematização, com acompanhamento atento dos Ministérios da Educação e da 
Saúde, além da participação exclusiva de instituições públicas no processo.  
 
             Portanto, reiteramos que os parlamentares devem atentar para a estruturação de uma 
carreira médica – que incentive médicos formados, qualificados e devidamente registrados a atuarem 
em comunidades mais distantes, carentes e menos assistidas do país – e fortaleça mecanismos de 
controle da boa Medicina.  

 
Por esta razão, solicitamos a vossa excelência atenção especial na análise do relatório 

apresentado por esta Comissão e recomendamos a rejeição desses e outros pontos que podem 
agravar o já combalido atendimento público de saúde no Brasil. Assim, nos colocamos à disposição 
para demais esclarecimentos e eventuais contribuições técnicas que se fizerem necessárias, uma 
vez que é papel deste Conselho atuar em prol da segurança do paciente.  
 
              Desejamos sucesso ao mandato e registramos, por fim, as nossas congratulações. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Dr. Mario Jorge Tsuchiya 
Presidente do Cremesp 


