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PROVA NACIONAL
DE OFTALMOLOGIA

“A Prova Nacional de Oftal-
mologia, organizada e promovida
pelo CBO atingiu tal grau de ex-
celência que servirá de modelo para
a realização de exames de certi-
ficação na especialidade por todo o
continente latino-americano. Dire-
tores da Associação Pan-Americana
de Oftalmologia (APAO) já se com-
prometeram a divulgar os conceitos
básicos da prova brasileira como
modelo a ser estudado e adaptado
para outros países”.

Quem faz esta afirmação é Paulo
Augusto de Arruda Mello, coorde-
nador da Comissão de Ensino do
CBO que, por sua vez, é responsável
pela elaboração, organização, pla-
nejamento, administração e aplica-
ção da Prova Nacional de Oftalmo-
logia, que em 2008 ocorreu em 17 e
18 de janeiro em duas cidades, São

Paulo e Brasília, e contou com a
participação de 475 candidatos ao
Título de Especialista em Oftal-
mologia.

Último elo do processo de for-
mação de especialistas, a Prova
Nacional de Oftalmololgia compre-
ende uma complexa cadeia de de-
cisões e ações que envolvem cen-
tenas de pessoas em dezenas de
instituições. A fluidez quase que au-
tomática com que as diferentes
etapas de sua aplicação se desen-
rolam, escondem meses de intenso
trabalho e anos de experiências
acumuladas necessários para a
concretização da prova.

De acordo com Arruda Mello, a
Prova Nacional de Oftalmologia tem
como uma de suas finalidades esti-
mular um padrão técnico-científico
mínimo para que o jovem esteja
capacitado para atender os proble-
mas de saúde pública ocular da
população brasileira. A Comissão
de Ensino tem tomado uma série de

medidas para aprimorá-la cada
vez mais, principalmente através
da profissionalização dos respon-
sáveis por várias de suas etapas.
A Prova sempre foi elaborada

com questões originadas de
todos os cursos de especialização
credenciados pelo CBO. Com o
passar do tempo, a Comissão de
Ensino verificou que era neces-

sária uma avaliação mais criteriosa
das questões enviadas. “Além dis-
so, aumentamos gradativamente o
número de questões, pois a expe-
riência revelou que não se pode ter
uma avaliação real do conhecimen-
to do oftalmologista com algumas

poucas questões de córnea, cata-
rata e glaucoma,” declarou Arruda
Mello.

Além do aumento do número de
questões, há dois anos foi instituída 

uma avaliação através de questões 
relativas a imagens de patologias
oculares. Em 2008, foi instituída
outra inovação, com o aumento do
número de questões relacionadas
com o conhecimento básico de me-
dicina e de oftalmologia (anatomia,
fisiologia, citologia, farmacologia
etc).

A prova de 2008 exigiu a
contratação de quatro profissionais
para a avaliação e elaboração das
questões com base nas sugestões
enviadas pelos diferentes serviços
de todo o País. Depois de seis
meses de trabalho, o resultado foi
novamente avaliado e balanceado
por uma equipe de professores de
Oftalmologia. 

O presidente do CBO, Hamilton
Moreira, fala da importância da
Prova Nacional de Oftalmologia
aos candidatos em São Paulo.

O secretário geral do CBO, Nilo Holzchuh,
fala sobre a importância da Prova Nacional
de Oftalmologia aos candidatos em
Brasília
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epois disso, a prova foi
encaminhada para uma primorosa
edição e impressão em empresa
não ligada ao segmento oftalmo-
lógico.

A logística aplicada em 2008
também foi mudada. Até 2007, a
Prova Nacional de Oftalmologia era
realizada simultaneamente em vá-
rias capitais brasileiras, exigindo o
deslocamento de professores, equi-
pes de controle e materiais. 

Neste ano, a prova foi aplicada
apenas em São Paulo e em Brasília,
com grande racionalização dos pro-
cessos logísticos e dos investimen-
tos necessários para a realização
da prova.

Tanto em São Paulo quanto em
Brasília, os espaços foram adequados
para a realização do evento e foram
tomadas todas as medidas para
facilitar a fiscalização e garantir a
lisura da avaliação. Os aprovados
nas provas de 17 e 18 de janeiro
serão submetidos a uma prova

Durante o XVIII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira 
e Reabilitação Visual, que ocorrerá de 03 a 06 de setembro em Florianópolis, 

o CBO vai organizar um exame de habilitação do Título de Especialista 
em Oftalmologia destinado especificamente aos médicos formados 

há mais de 15 anos. A Comissão de Ensino do CBO já está elaborando 
esta prova que terá características especiais, tendo em vista seu caráter

excepcional, enfatizando a prática das clínicas e consultórios. 
O processo para a elaboração das questões e para a concretização 

do evento exigirão os mesmos cuidados e atenções destinados 
à Prova Nacional de Oftalmologia.

“O Conselho Brasileiro de Oftalmologia decidiu atender a um pedido da
Associação Médica Brasileira e vai promover esta prova diferenciada. Entretanto,

seus objetivos continuarão os mesmos da Prova Nacional de Oftalmologia: 
a correta avaliação dos conhecimentos dos candidatos e a valorização do Título 

de Especialista em Oftalmologia”, explicou Paulo Augusto de Arruda Mello.

prática, a ser realizada nas próximas
semanas nos diferentes cursos de
especialização em Oftalmologia cre-
denciados pelo CBO. Quando tam-
bém serão tomadas todas as me-
didas necessárias para garantir a
objetividade da avaliação do can-
didato.

“Toda esta evolução não é gra-
tuita ou arbitrária. É fruto de muito
trabalho que envolveu as diretorias do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
os integrantes da Comissão de Ensino
e dezenas de profissionais em todo o
Brasil. Ainda temos que evoluir, mas
podemos dizer com orgulho que a
Prova Nacional de Oftalmo-
logia tornou-se um dos meios
mais eficientes para aumentar
o padrão técnico-científico da
especialidade e de valorização
daqueles que são os respon-
sáveis pela saúde ocular da
população”, concluiu o coordena-
dor da Comissão de Ensino do CBO,
Paulo Augusto de Arruda Mello.
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A Prova Nacional de Oftalmologia de 2008 teve 477 médicos inscritos em sua etapa inicial, a
análise de currículos, com a seguinte origem:
Alunos de cursos de especialização em oftalmologia credenciados pelo CBO........................253
Ex-alunos dos cursos de especialização em oftalmologia credenciados pelo CBO......................14
Alunos originários das residências do MEC................................................................................214 
Candidatos independentes............................................................................................................116 
Currículos reprovados.........................................................................................................................2

Cursos
Credenciados

Ex-alunos MEC Independentes Total

Inscritos 253 14 92 116 475

Ausentes 09 01 07 13 30

Presentes 244 13 85 103 445

Reprovados 31 09 29 74 143

Aprovados 213 04 56 29 302

% de aprovados 87,30 30,77 65,88 28,16 67,87

Os alunos aprovados nas provas teóricas e teórico-pratica realizadas em 17 e 18 de janeiro de 2008
serão submetidos à prova prática. Os alunos dos cursos de especialização credenciados pelo CBO,
realizarão esta etapa em seus respectivos cursos, ao passo que os outros candidatos serão direcionados a
serviços capacitados a ministrarem a prova. 

Os aprovados nesta última etapa estarão capacitados para requererem o Titulo de Especialista em
Oftalmologia emitido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia/Associação Médica Brasileira •

elipi Zambon, aluno do Curso de
Especialização em Oftalmologia do
Hospital das Clínicas da Universidade
de São Paulo, obteve a maior média
nas provas teóricas e teórico-prá-
tica da Prova Nacional de Oftalmo-
logia de 2008 e conquistou o Prêmio
CBO/Allergan 2008. Newton Kara
José, coordenador do mesmo curso,
também ganhou o Prêmio CBO/
Allergan 2008 como coordenador do

Curso de Espe-
cialização cujos
alunos obtive-
ram a maior
média na Prova
Nacional de Of-
talmologia dos
últimos quatro
anos.

O Prêmio CBO/Allergan consiste
no pagamento da inscrição dos
vencedores no encontro da
Association for Research in Vision
and Ophthalmology (ARVO), que
este ano será realizado de 27 de
abril a 01 de maio em Fort
Lauderdale, Flórida (EUA), passagem
aérea e hospedagem durante o
período do evento.

Já o Prêmio Maimônides 2008 -
Beca Marcos Lottenberg - foi con-
quistado por Rodrigo Sanches
Oliveira, aluno do Curso de Espe-
cialização em Oftalmologia da
Sociedade Befenicente Santa Casa
de Campo Grande. O Prêmio
Maimônides-Beca Marcos Lotten-
berg, oferecido anualmente por
uma comunidade 

de oftalmologistas de confissão
israelita, consiste no pagamento de
passagem aérea e estadia durante
um mês em Israel para realização
de estágio acadêmico e visita
monitorada, ao aluno que obteve a
melhor média do curso credenciado
pelo CBO que obteve a maior média
nas provas teóricas e teórico-prá-
tica da Prova Nacional de Oftal-
mologia.

Newton Kara José

Felipi Zambon


