
Brasília, 22 de janeiro de 2021

Ao Sr. Alexandre Ribeiro Pereira Lopes
Presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep

Ref.: Antecipação da 2ª etapa e do resultado do Exame Nacional de Revalidação de
Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira
(Revalida) 2020

Prezado,

As organizações da sociedade civil abaixo subscritas vêm, respeitosamente, expor
preocupações quanto ao cronograma das próximas etapas do Revalida 2020 e solicitar uma
audiência com o Inep a respeito do tema.

Em meio à pandemia de COVID-19, o aumento de casos nos últimos meses e a
descoberta de uma nova cepa do vírus, é alarmante a falta de médicos em algumas regiões
do país, especialmente na região Norte, onde temos acompanhado com grande pesar e
indignação o colapso do sistema de saúde em Manaus/AM e outros municípios próximos, o
que custou inúmeras vidas e danos irreparáveis a muitas famílias.

O estudo Demografia Médica no Brasil 2020, realizado pela Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo e publicado em dezembro do ano passado, revelou que as
regiões Norte e Nordeste têm razões de médicos por habitantes muito menores do que as
demais regiões do país, além de demonstrar a existência de desertos médicos, ou seja,
áreas totalmente desassistidas por estes profissionais. Ademais, o documento também
apontou que apenas 21,5% dos médicos aptos a atuarem no Brasil hoje trabalham
exclusivamente no sistema público de saúde1.

Dado este cenário, preocupa-nos bastante que o resultado final da 1ª etapa do
Revalida esteja programado apenas para 5 de março de 2021, segundo o Edital nº 66, de
10 de setembro de 2020, e que ainda não haja edital publicado para a 2ª etapa. Além disso,
aflige-nos a falta de previsão e a perspectiva de demora para o término de todo o processo.

Com a urgência da situação, pedimos que o Inep considere antecipar os próximos
passos do exame, com publicação imediata do resultado final da 1ª etapa e do edital da 2ª
etapa, sua realização já no próximo mês e a publicação do resultado final logo em seguida.
Lembramos que em edições anteriores do Revalida houve um período muito menor entre
uma etapa e outra, sendo que em 2015 essa diferença chegou a ser de apenas um mês.

Outra questão que importa ressaltar é que o §4º do art. 2º da Lei 13.959, de 18 de
dezembro de 2019, determina que o Revalida seja aplicado semestralmente, o que será
impraticável neste ano se o calendário atual do exame de 2020 permanecer o mesmo.

1 Disponível em: https://www.fm.usp.br/fmusp/conteudo/DemografiaMedica2020_9DEZ.pdf

https://www.fm.usp.br/fmusp/conteudo/DemografiaMedica2020_9DEZ.pdf


Assim, pelos motivos acima expostos, é urgente que a 2ª etapa do Revalida 2020
seja agilizada, bem como o resultado final seja antecipado, para que os médicos aprovados
possam atuar o quanto antes e ajudar a prevenir tragédias maiores causadas pela
COVID-19 em nosso país.

As organizações pedem, por fim, uma audiência com o Inep para aprofundamento
do tema, colocando-nos à disposição para contribuir com o que estiver ao nosso alcance.

Cordialmente,

1. Associação Compassiva
2. Cáritas Arquidiocesana de São Paulo
3. Centro de Atendimento ao Migrante - CAM
4. Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante - CDHIC
5. Conectas Direitos Humanos
6. Instituto Migrações e Direitos Humanos - IMDH
7. Missão Paz
8. Visão Mundial


