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As provas do Internacional Council of Ophthalmology (ICO) de 2010 serão realizadas 
em 15 de abril e o prazo para inscrição termina em 15 de janeiro de 2010.

As Provas, realizadas simultaneamente em mais de 60 países, entre os quais o Brasil concedem 
aos aprovados certificados extremamente valorizados por instituições internacionais de pesquisa 

e ensino e facilitam a obtenção de estágios no exterior. 
O CBO e o ICO têm atuado no sentido de aumentar o número de candidatos brasileiros para esta

prova de certificação de conhecimentos da especialidade. Negociações lideradas pela Comissão de 
Ensino do CBO resultaram na redução das taxas de inscrições para os candidatos brasileiros, 

que representam aproximadamente 50% dos valores cobrados em outros países.
O candidato pode escolher o idioma (inglês, francês, alemão, espanhol, mandarim, russo ou português) 

para prestar as provas, com exceção da prova Clinical Sciences, impressa unicamente em inglês.

São as seguintes as modalidades das Provas do ICO

Complete Basic Science (incluindo a prova Optics & Refraction): composta de 80 questões sobre 
Ciências Básicas em Oftalmologia e 20 questões sobre Óptica e Refração, com duração de 03 horas; 

Basic Science (sem a prova Optics & Refraction): 80 questões sobre Ciências Básicas em Oftalmologia, 
com duração de 02 horas;

Optics & Refraction: destinado apenas aos aprovados na prova Basic Science, composta de 20 questões 
sobre Óptica e Refração, com duração de uma hora;

Clinical Sciences: destinada apenas aos aprovados na prova Complete Basic Science, com 200 questões 
e duração de 04 horas.

Os interessados precisam ser associados ao CBO, com a anuidade de 2009 paga.
Devem solicitar o formulário de inscrição pelo telefone  (11) 3266-4000 ou através do e-mail ensino@cbo.com.br

Documentos necessários para inscrição
• Formulário de inscrição      • Duas fotografias 3 x 4      • Cópia do diploma de médico

• Cópia do registro no CRM      • Cheque nominal ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia ou 
depósito bancário (Banco do Brasil ag: 0712-9 conta: 35.597-6) no valor da taxa de inscrição:

Complete Basic Science (incluindo Optics and Refraction) - R$ 520,00
Basic Science (sem Optics and Refraction) - R$ 430,00

Optics and Refraction - R$ 290,00 Clinical Sciences - R$ 610,00

A Prova será realizada em São Paulo (SP)
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