
Prova Nacional de Oftalmologia 
2009

Em 15 de janeiro teve início 
a Prova Nacional de Oftalmologia 2009,

prestada por 490 candidatos 
em São Paulo e em Brasília. 

Prova Nacion



inscritos não foram considerados
aptos a realizar a prova e houve 22
ausentes.
O processo de elaboração da Prova
Nacional de Oftalmologia inicia-se
com a recepção das sugestões
enviadas pelos coordenadores dos 53
cursos de especialização em oftal-
mologia credenciados pelo CBO. A
partir deste material, profissionais
qualificados,  especialmente contrata-
dos pela Comissão de Ensino, elabo-
ram as questões que comporão a
prova.
“Citar simplesmente as etapas da
elaboração da Prova Nacional de
Oftalmologia dá uma falsa idéia de
simplicidade que não é real. A ela-
boração das questões obedece a uma
série de requisitos: as questões não
podem ser iguais as de anos ante-
riores, têm que abordar todos os pon-
tos da Oftalmologia, não podem ser
baseadas entre si para que o
candidato ao errar uma erre outras,
precisam ser baseadas na Bibliografia
Mínima da Especialidade e, princi-
palmente, devem medir o conhe-
cimento do candidato nas várias áreas
que compõem nossa especialidade”,
explica o coordenador da Comissão de

Neste dia foram realizadas a Prova
Teórica I e a Prova Teórico-Prática. No
dia seguinte foi efetivada a Prova Teó-
rica II. Os candidatos que obtiveram
média de acertos igual ou superior a
70% nas Provas Teórica I, Teórico II e
Teórico-Prática, desde que o índice de
acertos em cada uma das Provas
(Teórica I, Teórico II, Teórico-Prática ),
seja igual ou maior que 60% das
questões válidas estarão aptos a
prestar a prova prática nas próximas
semanas e, caso aprovado, poderá
requerer o Título de Especialista em
Oftalmologia.
A Prova foi aplicada pela Comissão de
Ensino do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia e demandou dois anos
de trabalho de vários profissionais de
vários níveis que dedicaram parte de
seu tempo para planejar, organizar e
executar a prova que já é considerada
modelo.
A prova de 2009 teve 490 inscritos,
dos quais 279 alunos dos cursos de
especialização credenciados pelo
CBO, 25 ex-alunos, 100 candidatos
originários de residências médicas
credenciadas pela Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM) e 82
candidatos independentes. Cinco dos

Ensino do CBO, Paulo Augusto de
Arruda Mello.
Depois de compostas as questões,
elas são revistas por uma equipe de
professores de Oftalmologia de várias
partes do Brasil. A seguir a prova é
impressa e inicia-se a logística para
sua aplicação, sempre priorizando a
absoluta lisura e a igualdade entre
todos os candidatos.
De acordo com Arruda Mello, a Prova
Nacional de Oftalmologia vem se
aperfeiçoando a cada ano.
“A Comissão de Ensino do CBO está
cada vez mais preocupada com a
prova e hoje podemos dizer com
certeza que ela é um processo quase
perfeito para medir o conhecimento
que o candidato têm dos vários pontos
da Oftalmologia. Nosso próximo
desafio é encontrar formas para medir
a habilidade dos candidatos e
aprimorar a parte prática da Prova
Nacional de Oftalmologia, pois afinal,
temos que garantir que o médico que
tem o Título de Especialista emitido
pelo CBO/Associação Médica
Brasileira está apto a cuidar da saúde
ocular da população brasileira”,
afirma Arruda Mello.
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PRÊMIO CBO/ALLERGAN
E PRÊMIO MAIMÔNIDES

ESCLARECIMENTOS

Lauderdale, Flórida, EUA, de 03 a 07
de maio de 2009.
O outro ganhador do Prêmio
CBO/Allergan, o coordenador do curso
credenciado que obteve a maior
média na Prova Nacional de Oftalmo-
logia nos últimos quatro anos, foi
Paulo Augusto de Arruda Mello, coor-
denador do mesmo Curso de Espe-
cialização em Oftalmologia da
UNIFESP.
O médico Bruno Diniz também foi o
vencedor do Prêmio Maimônides 2009

- “Beca Marcos Lottenberg”, que
corresponde à passagem aérea e es-
tadia de um mês em Israel, com duas
semanas de vivência acadêmica em
universidades daquele país. O Prêmio
Maimônides é oferecido por oftalmo-
logistas brasileiros de confissão is-
raelita ao aluno melhor classificado
do curso credenciado ao CBO que ob-
teve a maior média nas Provas Teórica
I, Teórica II e Teórico-Prática da Prova
Nacional.

Bruno Diniz, aluno do Curso de Espe-
cialização em Oftalmologia da Univer-
sidade Federal de São Paulo-
UNIFESP, foi o candidato que obteve a
maior média nas provas Teórica I, Teó-
rica II e Teórico-Prática da Prova Na-
cional de Oftalmologia de 2009 e,
como tal, foi o vencedor do Prêmio
CBO/Allergan, correspondente à
passagem, hospedagem e inscrição
para o Encontro da Association for
Research in Vision and Ophthal-
mology - ARVO, que ocorrerá em Fort

A partir de março de 2008, todas as
sociedades de especialidades reco-
nhecidas pela AMB devem basear-se
na “Normativa de Regulamentação do
Exame de Suficiência para Obtenção
do Título de Especialista”, que deter-
mina: Pré-requisitos obrigatórios para
inscrição :
a) Tempo de formação na espe-
cialidade e/ou área de atuação :
atender à Resolução do CFM em vigor
(informação citada acima)

b) Comprovação do CRM definitivo.

c) Certificado de conclusão do
Programa de Residência Médica
reconhecido pelo MEC; ou Certificado
de conclusão de treinamento na
especialidade com duração seme-
lhante à do Programa de Residência

Médica do MEC reconhecido pela
Associação de Especialidade; ou
d) Comprovação de treinamen-
to/capacitação na especialidade por
meio de atividades profissionais rea-
lizadas em um período de tempo equi-
valente a duas vezes o recomendado
pela CNRM do MEC (no caso da Oftal-
mologia = 06 anos (deve incluir o tem-
po necessário para a formação geral e
o da formação específica), e partici-
pação em atividades científicas na
área, as quais deverão atingir no mí-
nimo 100 pontos, utilizando como
modelo o sistema de pontuação
constante ao Anexo II da presente
Normativa. (este item se aplica a
médicos que não oriundos de
Programa de Residência Médica nem
Curso de Especialização.

O CBO é o Departamento de Oftal-
mologia da Associação Médica Brasi-
leira (AMB) e segue as determinações
estabelecidas por esta entidade e
pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM) para assuntos relativos ao
Tíltulo de Especialista e à elaboração
de Edital para aplicação da Prova
Nacional de Oftalmologia.
A Resolução CFM 1785/06 que, entre
outros assuntos, dispõe sobre “Titula-
ções e Certificações de especia-
lidades médicas”, estabelece que:

Título de Especialista em Oftalmologia
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência
Médica em Oftalmologia
AMB: Concurso do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia 

Paulo Augusto de Arruda Mello Bruno Diniz



A PROVA NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
EM NÚMEROS

Antes de 2003, o CBO realizava a Prova Nacional de Oftalmologia, para os alunos de
seus cursos credenciados, e o Exame de Habilitação ao Título de Especialista em
Oftalmologia, aos candidatos independentes. A partir desse ano, as duas provas
foram unificadas e abertas a todos os candidatos. Os números das últimas seis
edições da prova são os seguintes:
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2003

Total de inscritos 319
Total de Provas 311
Número de Aprovados 289
Número de Reprovados 22
Ausentes 8
Porcentagem de aprovação 92,60%

2004

Inscritos Ausentes Aprovados Reprovados
Cursos Credenciados 258 4 253 1
Candidatos Independentes 150 8 114 28
Total de Candidatos 408 12 367 29
Avaliação do Currículo 114 4 91 23
Prova Prática 91 0 84 7

2005

Inscritos Ausentes Aprovados Reprovados
Cursos Credenciados 118 1 115 2
Candidatos Independentes 130 9 83 38
Total de Candidatos 248 10 198 40
Prova Prática 83 0 79 4
Porcentagem de aprovação dos alunos dos cursos credenciados 97,45%
Porcentagem de aprovação dos candidatos independentes 63,84%
Porcentagem de aprovação total 84,33%

2006

Inscritos Ausentes Aprovados Reprovados
Cursos Credenciados 281 0 245 36
Candidatos Independentes 97 0 27 70
Total de Candidatos 378 0 272 105
Porcentagem de aprovação dos alunos dos cursos credenciados 87,18%
Porcentagem de aprovação dos candidatos independentes 27,83%
Porcentagem de aprovação total 71,95%

A partir de 2007, a Prova Nacional de Oftalmologia passou a contar com uma prova teórico prática, 
com 50 questões e os alunos dos Cursos de Especialização Credenciados pelo CBO passaram 

a ter que realizar a Prova Prática também.
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2007

Inscritos Ausentes Aprovados Reprovados
Cursos Credenciados 275 6 243 26
Ex Alunos de Cursos Credenciados 23 2 12 8
Candidatos Independentes 214 9 96 109
Total de Candidatos 512 17 351 143
Porcentagem de aprovação dos alunos dos cursos credenciados 90,33%
Porcentagem de aprovação dos alunos do CBO reprovados em 2006 60%
Porcentagem de aprovação dos candidatos independentes 46.82%
Porcentagem de aprovação total 70,64%

2008

Inscritos Ausentes Aprovados Reprovados
Cursos Credenciados 253 9 213 31
Ex Alunos 14 1 4 9
Candidatos originários das residências do MEC 92 7 56 29
Candidatos Independentes 116 13 29 74
Total de Candidatos 475 30 308 143
Porcentagem de aprovação dos alunos dos cursos credenciados 87,30%
Porcentagem de aprovação dos ex-alunos do CBO 30,77%
Porcentagem de aprovação dos residentes do MEC 65,88%
Porcentagem de aprovação dos candidatos independentes 28,16%
Porcentagem de aprovação total 67,87%

2009 - 1ª etapa, sem a prova prática
Inscritos Ausentes Aprovados Reprovados

Cursos Credenciados 278 1 238 39
Ex Alunos 24 1 10 13
Residentes do MEC 100 4 54 42
Candidatos Independentes 82 15 7 60
Total de Candidatos 484 21 309 154
Porcentagem de aprovação dos alunos dos cursos credenciados 85,92%
Porcentagem de aprovação dos ex-alunos do CBO 43,47%
Porcentagem de aprovação dos residentes do MEC 56,25%
Porcentagem de aprovação dos candidatos independentes 10,44%
Porcentagem de aprovação total 66,73%

A partir de 2008 foram realizadas quatro provas: Teórica I (100 questões), Teórica II (150 questões), 
Teórico-Prática (50 questões) e para os aprovados nestas três provas, a Prova Prática



Ronda Propaganda

Entre uma consulta e outra, acesse o Programa de Educação Médica Continuada do CBO
e aproveite para se atualizar. Em um click, você assiste às aulas expositivas, cirurgias em
vídeo e casos clínicos interativos e respondendo ao bloco de avaliação você acumula pontos
para a Revalidação do Título de Especialista.

Acesse www.cbo.com.br

PEC
Apoiando

sua
especialização

É clicar 
e se atualizar

(  PEC - Programa de Educação Médica Continuada  )

Apoio Educacional:




