
Prova Prática, que será realizada até
abril em vários locais. A lista final dos
aprovados será divulgada em 31 de
maio.

Prova Nacional de Oftalmologia 2010

A Prova Nacional de Oftalmo-
logia de 2010 será prestada
por 516 candidatos que ti-

veram seus respectivos currículos
aprovados pela Comissão de Ensino
do CBO. O processo de avaliação dos
conhecimentos dos candidatos come-
ça em 11 de janeiro, quando serão
realizadas a Prova Teórica I e a Prova
Teórico-Pratica, no Centro de Conven-
ções Frei Caneca, em São Paulo (SP).
No dia seguinte, no mesmo local, será
realizada a Prova Teórica II.
Em 28 de fevereiro será divulgada a
relação dos candidatos aprovados
nessa primeira fase, que estarão ap-
tos a prestarem a Prova Prática. A
divulgação será feita exclusivamente
através do site do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia, www.cbo.com.br
A partir da divulgação dos aprovados
nessa primeira fase, será marcada a

“ A divulgação será feita
exclusivamente através do site do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
www.cbo.com.br ”
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ordenadores dos 51 cursos de espe-
cialização credenciados pelo CBO so-
licitando que em cada instituição seja
organizada uma eleição, com voto se-
creto, entre os alunos do terceiro ano
para a escolha do oftalmologista mais
comprometido com o ensino.

O resultado da eleição deve ser envia-
do ao CBO até 31 de janeiro de 2010.

De acordo com o coordenador da Co-
missão de Ensino do CBO, Rubens Bel-
fort Junior, a iniciativa tem o objetivo
de valorizar os médicos oftalmologis-
tas que doam parte considerável de
seu tempo para a formação de novos
profissionais e que precisam ter suas
atividades devidamente reconhecidas
no progresso da especialidade em
nosso País.

Prêmio CBO - Ensino

E m março de 2010, os médi-
cos oftalmologistas mais com-
prometidos com o ensino da

especialidade nos cursos de especia-
lização credenciados pelo Conselho
Brasileiro de Oftalmologia receberão
o Prêmio CBO/Ensino, recentemente
instituído pela Comissão de Ensino do
conselho.
Foi emitida correspondência aos co-

A Prova Nacional de Oftalmologia,
elaborada e aplicada pelo CBO atra-
vés de sua Comissão de Ensino, é
uma complexa operação para medir
os conhecimentos e habilidades da-
queles que se propõem a cuidar da
saúde ocular da população. 
Sua preparação tem início meses
antes de sua aplicação, com o reco-
lhimento de sugestões de questões
entre os cursos de especialização em
Oftalmologia credenciados pelo con-
selho. Essas questões são examina-
das e aprimoradas por uma comissão
de profissionais especialmente con-
tratados e posteriormente submeti-
das a avaliação de professores de
oftalmologia que trabalham volun-

tariamente. Paralelamente ao traba-
lho de exame de cada questão sepa-
radamente, existe a preocupação em
estabelecer o necessário equilíbrio do
conjunto das provas, para medir o
grau de conhecimento dos candidatos
nas áreas básicas da Medicina e em
todas as áreas da especialidade. Ao
mesmo tempo, os elaboradores aten-
tam para eliminar a possibilidade de
existirem “questões em cascata”,
onde o erro (ou acerto) de uma delas
pode levar a respostas automática em
outras.

Em outra ponta do processo, a do-
cumentação dos candidatos é exami-
nada e a lista final das pessoas que

irão prestar as provas é concluída.

Depois de terminadas essas fases,
tem início a aplicação, com a impres-
são dos cadernos de questões, pre-
paração do local da prova, tomada de
providências para garantir a lisura de
todo o processo e o planejamento e a
aplicação propriamente dita das pro-
vas. Em seguida, vem a análise dos
eventuais recursos dos candidatos, a
correção e concessão da  nota final. O
objetivo final de toda essa maratona,
coordenada pela Comissão de Ensino
do CBO, é medir o nível de conheci-
mento e a capacidade de cada can-
didato ao Título de Especialista em
Oftalmologia.

Como é feita, a Prova Nacional de Oftalmologia?
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Provas do ICO de 2010

As provas do Internacional
Council of Ophthalmology
(ICO) de 2010 serão realiza-

das em 15 de abril e o prazo para ins-
crição termina em 15 de janeiro de 2010.

As Provas, realizadas simultanea-
mente em mais de 60 países, entre os
quais o Brasil concedem aos apro-
vados certificados extremamente va-
lorizados por instituições internacio-
nais 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 certi-
ficação de conhecimentos da espe-
cialidade. Negociações lideradas pela
Comissão de Ensino do CBO resulta-
ram na redução das taxas de ins-
crições 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 uni-
camente 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  Refra-
ção, com duração de 03 horas; 

• 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 Re-
fração, com duração de uma hora;

• Clinical Sciences
destinada apenas aos aprovados na
prova Complete Basic Science, com
200 questões e duração de 04 ho-
ras.

Documentos necessários para inscri-
ção:

• Formulário de inscrição
• Duas fotografias 3 x 4
• Cópia do diploma de médico
• Cópia do registro no CRM
• Cheque nominal ao Conselho Bra-
sileiro 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

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

A Prova será realizada em São
Paulo (SP)
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