
Ciclo BásicoResidência

Atualização Prático

Revalida

www.revisamed.com.br

AQUI VOCÊ ENCONTRA O CURSO QUE PROCURA

DA FORMAÇÃO À CARREIRA MÉDICA

Portal de Conteúdo Médico
free access

http://www.revisamed.com.br
http://www.revisamed.com.br
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Conheça os Cursos Revisamed

Revisamed Residência: curso preparatório para as provas de 
Residência Médica com conteúdos a partir do 6º período. 

Revisamed Ciclo Básico: conteúdos do 1º ao 7º período do curso de 
medicina. Suporte ao estudante em qualquer momento da graduação.

Revisamed Atualização: cursos para médicos se atualizarem nos 
conteúdos das suas especialidades. 

Revisamed Prático: treinamento para provas práticas e de 
procedimentos em  medicina intensiva.

Revisamed Revalida: curso preparatório para as provas do Exame 
Nacional de Revalidação do Diploma Médico.

Medicina Atual: um portal médico para consultas com informações 
sobre conduta e prescrições.

Residência

Ciclo Básico

Atualização

Revalida

Portal de Conteúdo Médico free access

Prático

http://www.revisamed.com.br
http://ciclobasicomedicina.revisamed.com.br/
https://www.revisamed.com.br/#atualizacao-medica
http://revalida.revisamed.com.br/
http://medicinaatual.revisamed.com.br/
http://cursospraticosmedicos.revisamed.com.br/
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   Curso preparatório para as provas 
de Residência Médica

- Metodologia organizada e otimizada que ajuda a cumprir o 
extenso cronograma de estudos das provas de Residência 
Médica;

- O Revisamed Residência aborda conteúdos a partir do 7º 
período;

- Contempla todos os temas exigidos nas provas, divididos pelas 
principais áreas médicas: Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria, 
Ginecologia e Obstetrícia e Medicina Preventiva;

- 350 videoaulas com seus respectivos materiais didáticos 
complementares; 

- 30 mil questões de provas separadas pelo tema de cada  
videoaula e comentadas pelos professores;

- Todas as facilidades da Trilha de Estudo Revisamed;

- Acesso a portal com interatividade para treinamento em provas 
de Residência Médica das instituições mais concorridas do 
país;

- Conteúdo teórico com os pontos mais importantes da aula em 
Caderno Digital; 

- Podcast de todas as aulas.

Residência

https://www.revisamed.com.br/
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Residência
Curso preparatório para as provas de 

Residência Médica

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO COM
PREÇO QUE CABE NO SEU BOLSO!

https://www.revisamed.com.br/
https://www.revisamed.com.br/curso-extensivo-r1-24-meses.php
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Residência

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO COM
PREÇO QUE CABE NO SEU BOLSO!

https://www.revisamed.com.br/
https://www.revisamed.com.br/curso-intensivo-r1-14-meses.php
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Residência

https://www.revisamed.com.br/cursos-r3-residencia-medica.php
https://www.revisamed.com.br/
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MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO COM
PREÇO QUE CABE NO SEU BOLSO!

Estude do jeito certo.
“Tá tudo prontinho pra você estudar, 

aprender e passar nas provas!” 

LÍGIA BARBOSA
FORMADA EM MEDICINA - UFJF/GV
Residente G.O. HMTJ - Juiz de Fora

http://www.revisamed.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=u1X8GRKJNuY
https://www.youtube.com/watch?v=u1X8GRKJNuY
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Revisamed Ciclo Básico: conteúdos do 1º ao 
6º período do curso de Medicina. Suporte ao 

estudante em qualquer momento da graduação.

Ciclo Básico

O Revisamed Ciclo Básico de 
Medicina é um suporte ao estudante 
em qualquer momento da graduação
- Os conteúdos do Ciclo Básico são sempre instrumentos de 
busca e essenciais durante toda graduação. Uma base sólida 
sustenta melhor o aprendizado; 

- Recuperação de conteúdos perdidos ou pouco aproveitados 
pelo estudante durante o curso de Medicina;

- Excelente preparação para o Ciclo Clínico (estágios e 
práticas);

- Aborda os conteúdos do 1º ao 6º período – Ciclo Básico;

- Todas as facilidades da Trilha de Estudo Revisamed.
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http://ciclobasicomedicina.revisamed.com.br/aulagratis/
http://ciclobasicomedicina.revisamed.com.br/aulagratis/
http://ciclobasicomedicina.revisamed.com.br/aulagratis/
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Outros cursos

Ciclo Básico

https://www.revisamed.com.br/interpretacao-clinica-laboratorial/
https://www.revisamed.com.br/curso-de-antimicrobianos/
http://ciclobasicomedicina.revisamed.com.br/
https://www.revisamed.com.br/radiologia-e-imagens/
http://ciclobasicomedicina.revisamed.com.br/
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Revisamed Atualização: curso para médicos graduados 
se atualizarem nos conteúdos das suas especialidades

Cursos de Atualização Online

Atualização

Atualização em
Clínica Médica

Atualização em
Ginecologia e 

Obstetrícia

Imunologia e uso 
de Anticorpos 
Monoclonais

Atualização em
Cirurgia

Atualização em
Pediatria

Curso de
Ecocardiografia

https://www.revisamed.com.br/#atualizacao-medica
https://www.revisamed.com.br/atualizacao-em-clinica-medica/
https://www.revisamed.com.br/atualizacao-em-ginecologia-e-obstetricia/
https://www.revisamed.com.br/imunologia-e-uso-de-anticorpos-monoclonais/
https://www.revisamed.com.br/atualizacao-em-cirurgia/
https://www.revisamed.com.br/atualizacao-em-pediatria/
https://www.revisamed.com.br/curso-de-ecocardiografia/
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• TREINAMENTO PARA PROVAS PRÁTICAS
• TREINAMENTO PRÁTICO DE PROCEDIMENTOS 

EM  MEDICINA INTENSIVA

Prático

Imersão: 3 dias

Presencial

Procedimentos Práticos
em Emergência +

Habilidades Clínicas 

http://cursospraticosmedicos.revisamed.com.br/#curso-um
http://cursospraticosmedicos.revisamed.com.br/#procedimentos-praticos-em-emergencias-habilidades-clinicas
https://www.revisamed.com.br/curso-pratico-revalida/?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxPMfhsT0MIzyrw3OFYSMHLiOCgNGM2f3GhvUcYWatJNTELCqtXZUFEaAsmhEALw_wcB
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Imersão: 1 dia

Presencial

Procedimentos Práticos 
em Emergência

• TREINAMENTO PARA PROVAS PRÁTICAS
• TREINAMENTO PRÁTICO DE PROCEDIMENTOS 

EM  MEDICINA INTENSIVA

Prático

http://cursospraticosmedicos.revisamed.com.br/#curso-pratico-deprocedimentos-praticos-em-emergencias
https://www.revisamed.com.br/curso-pratico-revalida/?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxPMfhsT0MIzyrw3OFYSMHLiOCgNGM2f3GhvUcYWatJNTELCqtXZUFEaAsmhEALw_wcB
http://cursospraticosmedicos.revisamed.com.br/#curso-um
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Cursos Práticos 
Presenciais e 

Online

Imersão: 1 dia Presencial

Medicina Baseada 
em Evidências

Prático

http://cursospraticosmedicos.revisamed.com.br/#usg-emergencia-fast-point-of-care
http://cursospraticosmedicos.revisamed.com.br/#usg-em-anestesia-point-of-care
http://cursospraticosmedicos.revisamed.com.br/#curso-de-eletrocardiografia
http://cursospraticosmedicos.revisamed.com.br/#medicina-baseada-em-evidencia
http://cursospraticosmedicos.revisamed.com.br/#curso-um
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*OSCE - sigla em inglês que significa  Exame Clínico Objetivo e Estruturado. Os casos clínicos são 
simulados em manequins (robôs) e por atores. Tudo dentro das especificações do edital do Revalida.

Revalida
Curso preparatório para as provas do Exame 
Nacional de Revalidação do Diploma Médico

1 5

http://revalida.revisamed.com.br/
http://revalida.revisamed.com.br/


1 61 6

O Portal de Conteúdo
do Médico Atual

Free access

http://medicinaatual.revisamed.com.br/
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O Portal de Conteúdo do Médico Atual

Free access

1 7

http://medicinaatual.revisamed.com.br/
http://medicinaatual.revisamed.com.br/
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Um portal de consulta para médicos durante 
o atendimento com informações sobre 
conduta e prescrições;

Ferramentas que apoiam o profissional 
na rotina médica como as “calculadoras” - 
relação dos indicadores de exames clínicos 
e laboratoriais com as dosagens dos 
medicamentos;

Totalmente integrado para acesso em 
dispositivos móveis  – conceito mobile first 
(consulta rápida pelo celular);

Acesso a CID 10 atualizada (Estatística 
internacional de doenças e problemas 
relacionados à saúde);

Disponibiliza também cursos, diretrizes e 
artigos médicos atualizados.

Free access

http://medicinaatual.revisamed.com.br/


Metodologia de estudo moderna e inovadora
Para você aprender e passar nas provas.

MODELO DE UMA AULA: Doença Diverticular dos Cólons

Todo conteúdo 
de cada aula 

organizado em 
um só lugar.

Provas de
Residência
Questões
Comentadas

Veja o conteúdo e Assista Aula Grátis!
1 91 9

https://www.revisamed.com.br/aulagratis/
http://www.revisamed.com.br
https://www.revisamed.com.br/aulagratis/


2 02 0

Plataforma de Questões
de Provas Médicas

Mais de 35.000 questões

https://www.provasderesidencias.com.br/login
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O Revisamed tem um time de craques

+ de 100
Professores

São especialistas no tema abordado na aula, conhecem bem o 
conteúdo, os formatos das provas e a dinâmica do ensino remoto.

https://www.revisamed.com.br/professores-residenciamedica.php
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Metodologia de 
estudo que vai 
direto ao ponto

Um grande diferencial e atrativo do Revisamed é oferecer ao estudante 
todos os materiais já separados pelo tema que ele escolher estudar. Por 
exemplo: se o estudante clicar no tema “Arritmias cardíacas ”, vão abrir, em 
um só lugar, todos os materiais didáticos relacionados à aula de “Arritmias 
cardíacas.” É o que chamamos de Trilha de Estudo Revisamed:

VIDEOAULA: dinâmica e divida em três módulos de 20 a 30 minutos;

SLIDE: arquivo com o slide do professor separadamente. Auxilia no 
acompanhamento da videoaula, e o estudante pode baixar/imprimir para 
fazer suas próprias anotações;

PODCAST: somente o áudio da videoaula – para ouvir onde quiser;

CADERNO DIGITAL: conteúdo teórico com os pontos mais importantes da 
videoaula –  formato de apostila;

QUESTÕES DE  RESIDÊNCIA MÉDICA: uma seleção de questões somente 
sobre o tema da videoaula, aplicadas em provas de Residência. Quando o 
estudante acaba de estudar um assunto, ele vai saber como este assunto foi 
abordado em provas de Residência das instituições mais concorridas do país.

DIRETRIZES: principais diretrizes nacionais e internacionais do tema da aula 
sobre condutas médicas ( baseadas em evidências científicas).

PROVAS NA ÍNTEGRA: estudante Revisamed tem acesso também a uma 
plataforma de provas inteiras de Residência Médica, de várias instituições 
do país, em um portal com interatividade (nível de acerto e pontuação 
instantaneamente). Excelente ferramenta de treino para as provas – é um 
simulado online à disposição 24 horas.

Veja o conteúdo e Assista Aula Grátis!
www.revisamed.com.br

https://www.revisamed.com.br/aulagratis/


• Alergia e Imunologia Clínica
• Pós-Graduação em Cardiologia
• Cirurgia Min. Invasiva em Cir. Geral
• Pós-Graduação em Dermatologia
• Pós-Graduação em Ecocardiografia
• Endocrinologia e Metabologia
• Endoscopia Digestiva
• Cirurgia Min. Invasiva e Endoscopia     
   Ginecológica
• Pós-Graduação em Gastroenterologia
• Pós-Graduação em Geriatria

• Pós-Graduação em Hepatologia
• Laparoscopia Avançada em Urologia
• Laparoscopia Gineco-oncológica
• Sexologia Clínica

• MBA Gestão de Organizações                 
   Hospitalares e Segurança do Paciente

• Medicina Intensiva
• Neurologia para Clínicos
• Nutrologia para Médicos
• Urgência e Emergência em Pediatria
• Fisiologia do Exercício

Inscrições Abertas (32) 98873-1397
(32) 2101-5039

Presencial
Você em dia
    com o futuro

Medicina

ANÚNCIO 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 
Juiz de Fora - MG


