
  

PARECER JURÍDICO 
 
Processo nº 7/2021-029-FMS 
MODALIDADE: DISPENSA 
Origem: Departamento de Licitações 
 

PARECER JURÍDICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL 
DE MÉDICOS QUE ATUARAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 
PORÉM DESPROVIDOS DE REGISTRO NO CRM, PARA 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. 

 
Trata-se de parecer jurídico que tem por objeto analisar a possibilidade da 

contratação excepcional e temporária de médicos formados no exterior desprovidos 
de registro no CRM em razão de ainda não terem sido submetidos à prova do 
REVALIDA. 

 
O interesse nesta contratação excepcional decorre da ausência de 

profissional médicos formados no país ou no exterior com o devido registro no 
Conselho Regional de Medicina respectivo com interesse em atuar neste Município, 
apesar de todas as diligências realizadas para envidar esta contratação, o que vem 
prejudicando os esforços de combate à epidemia de COVID-19 e com risco para a 
saúde pública. 

 
DO HISTÓRICO DA SITUAÇÃO DISCUTIDA. 

 
Inicialmente, faremos um breve histórico sobre a situação da pandemia de 

Covid-19. Desde o início de fevereiro deste ano de 2020, o país vem enfrentando 
a disseminação da pandemia de COVID-19, a qual, conforme dados de 

20/08/20201, infectou 3.456.652 pessoas, sendo que, destas, 
111.100 vieram a óbito. 

 
Em 03/02/2020, o Ministério da Saúde editou a portaria de n. 188/2020 

que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019- nCoV)2. 
 
Como mecanismo de regulamentação do combate à emergência de saúde 

pública, foi aprovada e sancionada a lei federal de n. 13.979/2020, que dispõe sobre 
as medidas de enfrentamento ao Coronavirus, tratando de regras como isolamento, 
quarentena, restrições de atividades e o estabelecimento de serviços essenciais, 
dentre outros. 

Posteriormente, a portaria 454/20203 de 20/03/2020 do Ministério da 
Saúde, declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão 
comunitária do coronavírus (covid-19). 

 

No mesmo dia, 20/03/2020, foi editado o Decreto Legislativo n. 6/20204, 
reconhecendo, em todo o território nacional, a ocorrência do estado de calamidade 
pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por 
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

 
1 http://covid.saude.gov.br/ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt188-20-ms.ht 

http://covid.saude.gov.br/


  

Naquela altura, o país já enfrentava o agravamento da situação, com o início 
do acúmulo de casos em todo o território nacional. 

 

No âmbito do estado do Pará, o Decreto de n. 687/20205 declarou estado de 
calamidade pública em todo o estado em decorrência do desastre classificado e 
codificado como doenças Infecciosas Virais - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme IN/MI no 
02/2016/ SEDEC   (COVID-19). 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Pará publicou o decreto legislativo 

de n. 02/20206, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública, 
nos termos da solicitação do Governador do Estado, encaminhada por meio da 
Mensagem n° 019/20-GG, de 19 de março de 2020. 

 
Desde então, o Estado do Pará e os  Municípios empenharam esforços na 

contenção da disseminação do vírus e no atendimento aos doentes. 
 

Particularmente, neste município, foram editados os seguintes decretos 
estabelecendo a situação de calamidade pública e as diretrizes necessárias para 
o combate a pandemia. 

 

 No Município de Itupiranga foram emitidos Decretos no mesmo sentido. 
 
A contenção se exterioriza pelos diversos decretos municipais e estaduais que 

limitam o exercício de atividades empresariais, o deslocamento de pessoas e, até 
mesmo, a obrigatoriedade do uso de máscaras, sendo, inclusive, decretado o 
lockdown em alguns municípios. 

 
Por outro lado, no atendimento aos doentes, verifica-se que foram 

empreendidos esforços para tentar atender à crescente demanda da população, 
com a aquisição de equipamentos, material hospitalar e medicamentos. 

 
Inobstante os esforços já realizados, conforme números publicados pela 

Secretaria de Estado de Saúde do Pará7, a situação posta em nosso Município é 
ainda preocupante. 

 
Inobstante tais fatos, a ampliação do atendimento para a população esbarra 

na notória carência de profissionais médicos8. Importante registrar  que esta 
carência de profissionais não atinge somente a rede pública, mas também a rede 
particular de saúde. 

 
O maior plano de saúde do estado do Pará, a Unimed Belém, luta para 

atender seus clientes, tendo que suspender9 seu atendimento em diversas 
ocasiões pela falta de médicos. Hoje há edital publicado para a contratação 
imediata de profissionais 
http://informe.unimedbelem.com.br/naocooperados/. 

 
 

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm 
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm 
5 https://transparenciacovid19.pa.gov.br/sites/default/files/docs_oficiais/decreto_no_687.pdf 
6 https://transparenciacovid19.pa.gov.br/sites/default/files/docs_oficiais/dl02_-
_situacao_de_calamidade.pdf 

 

http://informe.unimedbelem.com.br/naocooperados/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
https://transparenciacovid19.pa.gov.br/sites/default/files/docs_oficiais/decreto_no_687.pdf
https://transparenciacovid19.pa.gov.br/sites/default/files/docs_oficiais/dl02_-_situacao_de_calamidade.pdf
https://transparenciacovid19.pa.gov.br/sites/default/files/docs_oficiais/dl02_-_situacao_de_calamidade.pdf


  

Muitos municípios são distantes dos grandes centros, dispõem de pouca 
estrutura e capacidade financeira, sendo histórica a dificuldade de contratar 
médicos. 

 

Conforme pesquisa efetivada pelo Conselho Federal de Medicina10, há 
uma distribuição irregular de profissionais médicos pelo país, com grande 
concentração nos centros do sudeste, conforme quadro abaixo: 

 
Além disto, inobstante a região norte do país dispor do menor quantitativo de 

médicos proporcionalmente à sua população, o Estado do Pará é ainda mais 
deficitário. Vejamos: 

 

 
O Pará é o estado que dispõe do menor quantitativo proporcional à 

população de médicos dentre os da região norte, com apenas 0,97 para cada 

 
7 http://covid-19.pa.gov.br 
8 https://globoplay.globo.com/v/8528972/ 
https://www.oliberal.com/belem/falta-de-medicos-continua-nos-hospitais-pronto-socorros-de-belem-
1.261534 
9 https://www.romanews.com.br/cidade/prefeito-confirma-que-unimed-teve-atendimento-suspenso-
por-algumas- hor/76462/ 

 

10 http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27501:2018-03-
19-19-20-28&catid=3

http://covid-19.pa.gov.br/
https://globoplay.globo.com/v/8528972/
https://www.oliberal.com/belem/falta-de-medicos-continua-nos-hospitais-pronto-socorros-de-belem-1.261534
https://www.oliberal.com/belem/falta-de-medicos-continua-nos-hospitais-pronto-socorros-de-belem-1.261534
https://www.romanews.com.br/cidade/prefeito-confirma-que-unimed-teve-atendimento-suspenso-por-algumas-hor/76462/
https://www.romanews.com.br/cidade/prefeito-confirma-que-unimed-teve-atendimento-suspenso-por-algumas-hor/76462/
https://www.romanews.com.br/cidade/prefeito-confirma-que-unimed-teve-atendimento-suspenso-por-algumas-hor/76462/
http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27501%3A2018-03-19-19-20-28&catid=3
http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27501%3A2018-03-19-19-20-28&catid=3


  

1.000 habitantes. Em toda a federação, tão somente o estado do Maranhão possui 
menos médicos que o Estado do Pará, contando com 0,87 médicos por cada 1.000 
habitantes. 

 
A fim de sanar esta carência de médicos, no ano de 2013, foi instituído o 

Programa Mais Médicos, nos termos da Lei 12.871/2013, por meio do qual se 
permitiu a contratação de médicos formados no exterior, sem a revalidação do seu 
diploma no Brasil, a fim de que pudessem atuar no programa, sendo concedida uma 
autorização provisória de exercício profissional de medicina. O programa chegou a 
contar com mais de 20.000 médicos pelo país, em mais de 4.000 municípios. 

 
No entanto, o programa foi totalmente remodelado no ano de 2019, após o 

encerramento do acordo com a Organização PanAmericana de Saúde e o Governo 
de Cuba. Os médicos cubanos, em sua maioria, deixaram o país, apesar de muitos 
terem fixado sua residência no Brasil. 

 
Posteriormente, com a mudança de gestão no Governo Federal, foi 

instituído o programa Médicos Pelo Brasil, através da Lei 12.958/2019, 
decorrente da MP 890/2019, limitando a participação no programa a médicos que 
detenham registro no respectivo Conselho Regional de Medicina, o que 
pressupõe sua formação médica no país ou com diploma no exterior já 
revalidado. 

 
Além disto, em seu artigo 34, estabeleceu apenas a reincorporação ao 

Programa Mais Médicos dos médicos formados no exterior, sem diploma 
revalidado, e que: a) estavam em exercício no programa no dia 13/11/2018; 
b) foram desligados do programa em razão da ruptura do acordo com a 
OPAS/CUBA;      c)   permaneceram   no   país   na   condição   de   naturalizado, 
residente ou com pedido de refúgio. Assim, o referido dispositivo definiu uma 
limitação temporal e circunstancial aos médicos interessados, restringindo 
totalmente a participação de estrangeiros, a exceção de cubanos, e brasileiros 
formados no exterior. 

 
Atualmente, o programa não atende às necessidades dos diversos municípios 

do interior do país, especialmente por limitar a participação de médicos aos que já 
tenham efetivado o procedimento de revalidação do diploma emitido no exterior, 
além dos formados no Brasil. 

 
Ocorre que, desde o ano de 2017, não é realizada pelo órgão responsável do 

Ministério da Educação, o INEP, a aplicação do REVALIDA, regulado pela Portaria 
Interministerial de n. 278/2011, conforme se comprova através de consulta em seu 

portal11. 
 

Posteriormente, a Lei 13.959/2019, estabeleceu que o REVALIDA será 
aplicado semestralmente, o que não foi executado até a presente data. 

 
Esta situação se agravou ainda mais com o impacto da epidemia do 

coronavírus, face a ocorrência de afastamentos de grande parte dos profissionais 
médicos que compõem o quadro dos municípios do Estado do Pará, seja por 
contaminação ou por se enquadrarem nos grupos de risco. 

 
Esta situação, inclusive, é reconhecida pelos órgãos o Ministério Público 

Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União e Defensoria 
Pública do Estado do Pará, conforme explicitado no teor da Recomendação  



  

Conjunta  de  MPF/MPT/MPE/DPU/DPE-PA  n.  032020,  em anexo, expondo que: 
 

(...)24. CONSIDERANDO ainda, que, diante da histórica escassez de profissionais da 
saúde, principalmente médicos, na Região Norte, está havendo um sistema de “leilão de 
plantões médicos”  entre  os  hospitais públicos (estaduais e municipais), e entre estes e os 
hospitais privados, no sentido de se conseguir profissionais aumentando-se os valores pagos 
pelos plantões médicos e de enfermagem, sendo necessária uma intervenção dos gestores 
locais da Rede SUS, com o objetivo de conter a crise de concorrência desleal e garantir 
profissionais de saúde em todos o locais, uma vez que esse fato provoca o esvaziamento 
de equipes médicas e de enfermagem nos hospitais localizados não somente na capital do 
Estado, mas, e, principalmente no dos municípios que possuem menor capacidade financeira 
e não estão conseguindo suportar os aumentos repentinos dos valores pagos pelos 
plantões. Pode-se citar como exemplo o que foi relatado pelo Prefeito de Belém em 
diversas reuniões realizadas por videoconferência com os órgãos signatários. O 
mandatário municipal afirmou que pagava por um plantão médico, de 12 (doze) horas, em 
unidades de urgência e emergência, o valor de R$ 1.180,00, sendo que após o início da 
pandemia esse valor foi reajustado para R$ 1.400,00, hoje é de R$ 1.800,00 e já se cogitam 
pagamentos acima de R$ 2.000,00 em razão da oferta de plantões com valores superiores 
pelas OS’s e prestam servios ao Estado do Pará. Frisou, também, o prefeito, que o reajuste 
para R$ 1.800,00 já representa um acréscimo de cerca de 4,5 milhões de reais na folha de 
pagamento municipal mensal, o que significará o deslocamento de verbas que seriam 
destinadas a outros gastos com a pandemia, como insumos, leitos e medicamentos; 
(...) 
28. CONSIDERANDO que, segundo o Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (SINDMEPA), no 
Estado do Pará, 42% dos casos confirmados de coronavírus estão dentre profissionais da 
saúde, devido à falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados e em número 
suficiente para a demanda crescente, e estão em falta até mesmo itens básicos e de falta 

inconcebível e impensável, como água, sabão, luvas, álcool em gel, toalhas de papel, etc3, 
 

Para tentar minimizar a carência de médicos para o enfrentamento da 
pandemia, foi editada a Medida Provisória 934, de 01/04/2020, que permitiu a 
abreviação dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia. 

 
Ocorre que, no Estado do Pará, tão somente a Universidade do Estado do 

Pará efetivou a formatura antecipada dos seus estudantes, porém todos estes 
novos médicos, em um total de 61, foram CONVOCADOS pelo Governo do Estado 
para atuação na rede estadual, conforme artigo 3º, do Decreto Estadual de n. 

698/2020, publicado no DOE de n. 34.192/202012. 
 

A mesma convocação realizada pelo Estado do Pará para os médicos recém-
formados, foi efetivada para os médicos cursando residência médica, nos termos 
autorizados pela Portaria de n. 492/2020 do Ministério da Saúde. 

 
Ainda em atendimento às urgências do enfrentamento ao COVID-19, foi 

publicado   pelo   Ministério   da   Saúde   o   Edital   n.   5/2020-SAPS/MS,   que 
instituiu  o  chamamento  público  para  Adesão  de  médicos  ao  Programa de 

 

 
11 http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/revalida/historico 

 
 

12 http://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/decreto_no_698_alterado.pdf 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/revalida/historico
http://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/decreto_no_698_alterado.pdf


  

 
 
Provisão de Médicos do Ministério da Saúde - Projeto Mais Médicos para o Brasil. 

No entanto, até o momento, foram alocados apenas 149 médicos13, sendo a 
maior parte destes destinados aos municípios mais centrais, deixando a maioria 
dos municípios do Estado desassistidos, inclusive este Município, o qual não dispõe 
de médico deste programa. 

 
Esta desassistência contrasta com a existência de diversos médicos 

formados no exterior, que se encontram na espera da realização da avaliação do 
REVALIDA, e não podem atualmente exercer a medicina no país, sendo que muitos 
destes médicos até mesmo chegaram a atuar por alguns anos no programa Mais 
Médicos. 

 
DA MORA DA UNIÃO NA NÃO REALIZAÇÃO DO REVALIDA. DA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. 

 
A autorização para o exercício da medicina no Brasil é regulada nos termos do 

artigo 1714 da Lei Federal de n. 3.268/1957, limitando-a aos profissionais que 
tiverem seus diplomas registrados no Ministério da Educação e inscrição no 
Conselho Regional de Medicina. 

 
Porém, conforme narrado acima, há uma carência extrema de médicos 

devidamente habilitados no Estado do Pará, apesar dos esforços nacionais  para 
ampliar a formação de médicos, com a ampliação dos cursos de medicina. 

 
O Governo Federal, desde o lançamento do programa Mais Médicos, 

reconheceu a precariedade da distribuição dos profissionais ao longo do país, bem 
como a necessidade de contratar e autorizar o exercício da medicina por 
profissionais diplomados no exterior e que ainda não haviam efetivado a 
revalidação do seu diploma no país, nos termos da Lei 12.871/2013. 

 
Esta possibilidade, de contratação de profissionais sem diploma de 

medicina registrado no país, foi, inclusive, objeto de controle abstrato de 
constitucionalidade através das ADIs 5035/DF e 5037/DF, onde restou 
reconhecida a sua constitucionalidade. 

 
A referida lei permanece em vigor, porém atualmente somente opera efeitos 

na contratação de médicos cubanos que tiveram seus contratos rescindidos com a 
ruptura do acordo com a OPAS e permaneceram no país, nos termos do seu artigo 
23-A, estabelecendo verdadeira quebra de isonomia para com os demais. 

 
13http://maismedicos.gov.br/images/PDF/RESULTADO_FINAL_PROCESSAMENTO_ESCOLHA_DE_VAG
AS_19_CICLO_10_04_ 
2020_versao.pdf 
http://maismedicos.gov.br/images/PDF/Resultado_final_al
ocacao_2.pdf 
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/12/resultado-preliminar-3chamada-
19ciclo.pdf 
14 Art . 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou 
especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério 
da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se 
achar o local de sua atividade. 

 
 

http://maismedicos.gov.br/images/PDF/RESULTADO_FINAL_PROCESSAMENTO_ESCOLHA_DE_VAGAS_19_CICLO_10_04_2020_versao.pdf
http://maismedicos.gov.br/images/PDF/RESULTADO_FINAL_PROCESSAMENTO_ESCOLHA_DE_VAGAS_19_CICLO_10_04_2020_versao.pdf
http://maismedicos.gov.br/images/PDF/RESULTADO_FINAL_PROCESSAMENTO_ESCOLHA_DE_VAGAS_19_CICLO_10_04_2020_versao.pdf
http://maismedicos.gov.br/images/PDF/Resultado_final_alocacao_2.pdf
http://maismedicos.gov.br/images/PDF/Resultado_final_alocacao_2.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/12/resultado-preliminar-3chamada-19ciclo.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/12/resultado-preliminar-3chamada-19ciclo.pdf


  

O novo programa Médicos Pelo Brasil não admite a participação de 
médicos brasileiros ou estrangeiros que ainda não tenham o seu diploma 
revalidado, com exceção de médicos intercambistas. 

 
Em suma, os programas nacionais de interiorização de médicos se 

demonstram insuficientes para fazer frente à grande demanda de profissionais 
médicos nos pequenos municípios do interior do país. 

 
A população se encontra desassistida, deixando de ser socorrida, e os 

gestores públicos, bem como até mesmo os privados, não estão conseguindo 
contratar profissionais médicos. 

 
Esta situação afronta claramente com o artigo 5º da Constituição Federal, o 

qual reconhece a inviolabilidade do direito à vida, consagrando-o como um direito 
inalienável maior do cidadão. O artigo 6º da Constituição Federal reconhece como 
direito social a saúde, devendo ser garantido pelo Estado Brasileiro. 

 
Além disto, o  artigo 196 da CF estabelece que “a saúde é direito de todos   e dever do 

estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação”. 

 
Ambos os comandos constitucionais exigem do Estado a adoção de 

medidas positivas para a efetivação do direito à saúde dos cidadãos, dentre elas, 
no caso específico, a garantia de profissionais médicos suficientes para o 
atendimento da população. 

 
A situação demanda ampliação dos cursos de medicina pelo país. Porém, 

inobstante os esforços, é evidente a situação de carência de profissionais, conforme 
censo elaborado pelo próprio Conselho Federal de Medicina, explicitado acima. 

 
Por outro lado, o procedimento para a revalidação nacional de diplomas de 

medicina emitidos no exterior através do REVALIDA, executado pelo INEP/MEC, não 
é organizado deste o ano de 2017. 

 
A mora e inércia da União em executar o REVALIDA é uma verdadeira ofensa 

às normas constitucionais que garantem o direito à vida e à saúde da população, 
quando se confronta tal conduta com a notória carência de  médicos no país. 

 
Em 2019, foi aprovada a lei 13.959/2019 com “a finalidade de incrementar a 

prestação de serviços médicos no território nacional e garantir a regularidade da revalidação de 
diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira e o acesso a ela”, 
conforme exposto em seu artigo 1º. 

 
O próprio Poder Legislativo Federal reconheceu a inércia da União em 

executar o REVALIDA, de forma que editou lei para garantir a sua REGULARIDADE, 
determinando sua aplicação SEMESTRAL. 

 
A referida lei foi sancionada em 18/12/2019. O primeiro semestre de 2020 

já terminou, além do que o § 4º do artigo 2º, determinou que o edital fosse 
publicado com antecedência de 60 dias da data do exame. 

 
Não tendo sido até a presente data publicado edital do REVALIDA em 2020, 

resta o evidente descumprimento, pela União, do teor da Lei 



  

 
 
13.959/2019, em total afronta aos direitos constitucionais da vida e do acesso à 
saúde. 

 
Além disto, diante de milhares de médicos brasileiros ou estrangeiros 

formados no exterior, residentes no país, a mora para a realização do exame 
afronta o direito ao trabalho e ao exercício à profissão, ambos igualmente 
garantidos pela Constituição Federal. 

 
CONCLUSÃO. 

 
O caos no sistema de saúde e a carência de médicos é objeto de 

reconhecimento, inclusive, pelos órgãos de controle em sede de Recomendação 
Conjunta do MPE/MPF/DPE/DPU/MPT mencionada acima. 

 
Além da histórica carência de médicos no país, a situação se agravou pela  

finalização  do  acordo  com  a  OPAS/CUBA,  com  o  retorno  dos  quase 10.000 
médicos cubanos, bem como com a mora da União em organizar e executar o 
programa REVALIDA. 

 
Não havendo médicos nacionais habilitados e interessados em atuar no 

sistema público de saúde, a autorização para a contratação de médicos 
estrangeiros é medida que se impõe, sendo inclusive adotada por outros países 
quando do enfrentamento da fase crítica da pandemia de Covid-19, como os 

Estados Unidos da América15. 
 

O  risco/dano  que  se  pretende  evitar  é  a  manutenção  da  situação  de 
desatendimento da população. Conforme a lista de equipamentos públicos de 
saúde, construídos com o uso de recursos públicos, desprovidos de profissional 
médico é grande, em total prejuízo à coletividade e com danos irreparáveis às 
vítimas fatais e suas famílias. 

 
Por outro lado, temos milhares de médicos no país, formados no exterior e 

com habilitação para o exercício de medicina no respectivo país, prontos para 
socorrer e atender a população, porém sequer podem participar dos esforços de 
enfrentamento da pandemia em razão da mora da União em não executar o 
REVALIDADE e pela opção política de extinção do programa Mais Médicos. 

 
Não se pretende aqui afastar a legislação específica que regula a profissão 

de médico, Lei 3.268/1957, a Lei de diretrizes e bases da educação, a Lei 
13.959/2019, mas tão somente, em ato da administração com finalidade 
específica de buscar o interesse público e evitar a ocorrência de mais mortes, 
interpretá-la, temporariamente, diante da excepcionalidade da situação. 

 
A pandemia de COVID-19 é uma situação EXCEPCIONAL, nunca antes 

presenciada pela atual geração, que vem causando impactos gigantescos em todo o 
mundo, até nos mais bem preparados sistemas de saúde dos países altamente 
desenvolvidos da Europa e da América do Norte. 

 

 
15 https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2020/03/epoca-negocios-eua-
oferecem-visto-a-medicos-e- enfermeiros.html 
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A situação é tão excepcional que o Governo Federal está permitindo a 
formatura antecipada de médicos e de outras profissões sem que tenham 
completado 100% da carga horária do curso. 

 
A singularidade da situação justifica a excepcionalidade para a pacificação 

social, de forma a assegurar o direito à saúde e ao atendimento médico da 
população. 

 
O que se pretende é tão somente é a contratação temporária e 

emergencial de profissionais portadores de diploma de medicina expedidos por 
universidades estrangeiras e que ainda não foram revalidados no país, tão 
somente durante a pandemia, em tudo observado o melhor interesse da 
população, que é o efetivo atendimento e tratamento médico. 

 
Ressalto que a contratação de médicos portadores de registro no CRM 

deve ser prioritária, devendo ser efetivada a prévia e constante publicação de 
edital de chamamento destes médicos para assumir as vagas disponíveis. 

 
O que se pretende é que sejam evitadas mortes e outras consequências 

desnecessárias pelo desatendimento da população em decorrência da carência de 
médicos. 

 
Registro ainda que os médicos que atuaram no Programa Mais Médicos 

exerceram medicina no âmbito do programa ao longo dos anos, tendo o seu 
diploma emitido no exterior atestado como válido pelo Ministério da Saúde, bem 
como sua capacidade profissional, não havendo o que se falar em risco para a 
população. 

 
Ante o exposto, mediante as razões de fato e de direito explicitadas, 

opinamos favoravelmente pela contratação excepcional e temporária da Médica 
DANELIA DAVID DUBOYS, formada no exterior e desprovida de registro no CRM. 

 
 Salvo melhor juízo. É o parecer. 

 
 Itupiranga, PA, em 20 de Outubro de 2021. 
 
 
 
 

Frederico Nogueira Nobre 
OAB/PA 12.845 
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