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São Paulo, 16 de abril de 2019.

Ao
Sr. Carlos Henrique Schroder
Diretor Geral da Rede Globo de Televisão
Ao
Sr. Silvio de Abreu
Diretor de Teledramaturgia da Rede Globo
Às
Sras. Thelma Guedes e Duca Rachid
Autoras da novela Órfãos da Terra, da Rede Globo

Assunto: Cena veiculada no capítulo de 15 de abril da novela Órfãos da Terra

Prezados senhores Carlos Henrique Schroder e Silvio de Abreu
Prezadas senhoras Thelma Guedes e Duca Rachid

1.

A revalidação de diplomas de medicina é uma ferramenta extremamente

importante para o acompanhamento da qualidade do atendimento médico prestado. Por isso,
é um tema que deve ser abordado com responsabilidade e compromisso com a informação.
2.

Diante da cena veiculada no capítulo de 15 de abril da novela Órfãos da Terra,

que cita a impossibilidade de o personagem Faruk revalidar o diploma de medicina, a
Associação Médica Brasileira (AMB) expressa preocupação com a abordagem adotada.
3.

Respeitamos a liberdade artística e de criação de roteiro ficcional para a obra,

mas salientamos que a maneira como o tema foi colocado contribui para a desinformação
sobre a revalidação de diplomas e, a nosso ver, não agrega elementos ao contexto da
dramaturgia narrativa da novela.
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4.

Os diplomas de graduação expedidos por instituições estrangeiras podem ser

revalidados por universidades públicas que tenham cursos e áreas equivalentes, respeitando
os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.
5.

A partir de 2011, o processo também passou a ser feito pelo Exame Nacional

de Revalidação de Diplomas (Revalida), oferecido pelo governo federal por meio do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), adotado
espontaneamente pelas universidades. A prova é realizada em duas etapas: avaliação escrita,
com questões de múltipla escolha e discursivas, e teste de habilidades clínicas.
6.

Reiteramos que um processo de revalidação de diplomas sério e ético

demonstra comprometimento com a qualidade do atendimento médico à população e respeito
à vida dos pacientes. Os exames de revalidação de diplomas acontecem na grande maioria
dos países do mundo, onde os portadores de diplomas de medicina obtidos no exterior só
podem exercer a profissão após aprovados em um ou mais exames.
7.

A revalidação de diplomas no Brasil consiste na realização de provas baseadas

em conteúdos exigidos pelos cursos de graduação no país, ou seja, não são excessivas nem
impossíveis de serem realizadas.
8.

Contamos com a imprensa e a indústria do entretenimento para manter o

compromisso de desenvolver a consciência sobre as questões relativas à medicina de forma
correta e responsável.

Cordialmente,

Lincoln Ferreira
Presidente da Associação Médica Brasileira
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