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Revalida - Revalidação de Diploma Médico 

 
O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação 
Superior Estrangeira (Revalida) foi instituído por meio da Portaria Interministerial nº 278, de 
17/03/2011, nos termos do art. 48, § 2º, da Lei nº 9394, de 1996. 

 
O processo de revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior é um avanço decorrente da 
ação articulada dos Ministérios da Educação e da Saúde que estabelece um processo apoiado em 
um instrumento unificado de avaliação e um exame para revalidação dos diplomas estrangeiros 
compatíveis com as exigências de formação correspondentes aos diplomas médicos expedidos 
por universidades brasileiras, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Medicina, com parâmetros e critérios isonômicos adequados para aferição de 
equivalência curricular e definição da correspondente aptidão para o exercício profissional da 
medicina no Brasil. 

 
O exame será orientado pela Matriz de Correspondência Curricular para Fins de Revalidação de 
Diplomas de Médico Expedidos por Universidades Estrangeiras. Na matriz foram definidos os 
conteúdos e as competências e habilidades das cinco grandes áreas de exercício profissional: i) 
Cirurgia, ii) Medicina de Família e Comunidade (MFC), iii) Pediatria, iv) Ginecologia-Obstetrícia e 
v) Clínica Médica. Além disso, estabelece níveis de desempenho esperados para as habilidades 
específicas de cada área. 

 
O Revalida é implementado pelo Inep e conta com a colaboração da Subcomissão de  
Revalidação de Diplomas Médicos, também instituída pela Portaria nº 278. Universidades públicas 
participam da elaboração da metodologia de avaliação, da supervisão e do acompanhamento da 
aplicação. O exame é feito em duas etapas: avaliação escrita – composta por uma prova objetiva, 
com questões de múltipla escolha, e uma prova do tipo discursiva. Numa segunda etapa, é 
realizada a avaliação de habilidades clínicas. 

 

Portaria nº 278/2011 
 

Matriz de Correspondência Curricular 

 

Mais informações em http://revalida.inep.gov.br/revalida/inscricao/saibaTudoRevalida.seam 
 
 

 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 6.166 

 
Referenda a Provisão CEPE no 035/2014, que dispõe sobre utilização do Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras 
– REVALIDA, para fins de reconhecimento de diploma de Medicina. 

 
Disponível em: http://www.soc.ufop.br/public/files/RESOLUCAO_CEPE_6166.pdf 
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