
Prova Nacional de Oftalmologia 2010

A Prova Nacional de Oftalmologia de 2010
foi dividida em quatro etapas: 

1) Prova Teórica I (11 de janeiro);
2) Prova Teórico-Prática (11 de janeiro);
3) Prova Teórica II (12 de janeiro)
4) Prova Prática (março e abril)

Antes de submeter-se ao processo, o can-
didato que não é originário de um dos cur-
sos de especialização em Oftalmologia cre-
denciados pelo CBO deve submeter-se a
análise de currículo por parte da Comissão
de Ensino do CBO.
Ao todo, 516 candidatos tiveram seus res-
pectivos currículos aprovados e puderam
prestar a Prova Nacional de Oftalmologia de
2010 (24 candidatos não compareceram às
provas realizadas em 11 e 12 de janeiro e

foram eliminados): 275 (53,3%) alunos dos
Cursos de Especialização em Oftalmologia
credenciados pelo CBO; 26 (5%) ex-alunos
dos mesmos cursos; 121 (23,5) alunos de re-
sidências da Comissão Nacional de Resi-
dência Médica (CNRM) - que não necessita-
riam se submeter à prova, já que recebem
automaticamente o Título de Especialista
em Oftalmologia emitido pelo órgão após a
conclusão da residência - e 94 (12,1%) mé-
dicos que não frequentaram programas re-
gulares de ensino especializado, mas que
comprovaram ligação profissional com a
Oftalmologia.

A partir da divulgação dos aprovados na
primeira fase, será marcada a prova prática
aplicada pelos Cursos de Especialização em
Oftalmologia credenciados pelo CBO. 

arantir à sociedade de que o por-
tador do Título de Especialista em
Oftalmologia que emite em con-

junto com a Associação Médica Brasileira
detém os conhecimentos teóricos e práticos
necessários para enfrentar todos os pro-
blemas relacionados com a saúde ocular de
seus pacientes. Este é o grande objetivo do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)
ao elaborar, organizar e aplicar a Prova Na-
cional de Oftalmologia que, em sua edição
de 2010, iniciada em 11 de janeiro em São
Paulo, contou com a participação de 516
candidatos e mobilizou dezenas de médicos
e outros profissionais para a conclusão da-
quele que é considerado como um dos mais
criteriosos processos do gênero entre as so-
ciedades médicas do Brasil e da América
Latina.

Comissão de Ensino
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“ A Prova Nacional de Oftalmologia 
de 2010 contou com a participação 
de 516 candidatos...”
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Comissão de Ensino

execução das medidas para garantir a lisura
de todo o processo, contratação de pessoal
de apoio e do local e aplicação e a prepa-
ração logística das provas.

A Prova Nacional de Oftalmologia é elo-
giada internacionalmente pelas entidades
oftalmológicas como a American Academy
of Ophthalmology (AAO), Associação Pan-
Americana de Oftalmologia e Conselho In-
ternacional de Oftalmologia, bem como pela
Associação Médica Brasileira (AMB) que a
toma como referência para outras especia-
lidades.

Na avaliação do presidente do CBO, Paulo
Augusto de Arruda Mello, a seriedade e efi-
ciência com que a Prova Nacional de Oftal-
mologia vem sendo realizada ao longo dos
últimos anos resultou na crescente valori-
zação do Título de Especialista, preferido
nos processos de seleção e também por mé-
dicos que já possuem documento legalmen-
te equivalente.

A preparação de todas as etapas da Prova
Nacional de Oftalmologia têm início meses
antes de sua aplicação, com o recolhimento
de sugestões de questões, que são exami-
nadas e aprimoradas por uma comissão de
profissionais especialmente contratados e
posteriormente submetidas à avaliação de
professores de oftalmologia de diferentes
regiões do País que trabalham voluntaria-
mente examinando não só cada uma das
perguntas, mas também seu conjunto, para
estabelecer o necessário equilíbrio para me-
dir o grau de conhecimento dos candidatos
nas áreas básicas da Medicina e em todas
as áreas da especialidade. Também existe a
preocupação de eliminar a possibilidade de
“questões em cascata”, onde o erro (ou
acerto) de uma pode levar a respostas au-
tomáticas nas seguintes.

Em seguida, ocorre a sucessão de provi-
dências práticas para a aplicação propria-
mente dita das várias etapas da prova, com
a impressão dos cadernos de questões, pre-
paração do local da prova, planejamento e

Elaboração e Aplicação

O presidente do CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello, 
o coordenador da Comissão de Ensino, Rubens Belfort Junior 
e a assessora da comissão, Fátima Lutfi, prestando os últimos

esclarecimentos à equipe operacional pouco antes da aplicação 
da Prova Nacional de Oftalmologia, em 11 de janeiro

“Como um dos protagonistas deste proces-
so, tenho consciência de que ainda temos
que evoluir. Porém os resultados obtidos in-
dicam que a Prova Nacional de Oftalmologia
tornou-se um dos meios mais eficientes
para melhorar, significativamente o padrão
técnico-científico, profissional e ético da Es-
pecialidade, além da valorização do oftal-
mologista, o responsável pela saúde ocular,
da população brasileira e também da Amé-
rica Latina. Muitos dizem que a prova é di-
fícil e estabelece critérios muito rigorosos
para aprovação, mas respondo que a in-
tenção do CBO e de sua Comissão de Ensino
não é utilizar a prova para reprovar ou di-
ficultar o acesso ao Título de Especialista
em Oftalmologia, mas valorizar a especiali-
dade e aqueles que a praticam e garantir à
população que ela terá os melhores pro-
fissionais para cuidar de sua saúde ocular”,
concluiu o presidente do CBO.

21Acesse: www.cbo.com.br
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Prova Nacional de Oftalmologia 2010

Comissão de Ensino

1,2. Chegada dos candidatos ao local da prova

3,4,5. Os detalhes na preparação logística da 
aplicação da prova

6. O presidente do CBO dá as boas-vindas 
e as últimas instruções aos candidatos

7. O representante do Conselho Regional 
de Medicina de São Paulo, Adamo Lui Netto
e o presidente do CBO
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Caderno de questões da Prova Nacional de
Oftalmologia, com esmerada qualidade gráfica

Os pontos positivos e as dificuldades
enfrentadas pelos Cursos de Especia-
lização em Oftalmologia credenciados
pelo Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia nas regiões Norte e Nordeste do
País será um dos temas dos debates
do Fórum de Ensino que a Comissão
de Ensino do CBO promoverá em 21
de março, dentro da programação do
XVII Congresso Norte-Nordeste de
Oftalmologia (19 a 21 de março) em
Aracajú (SE).
O Fórum terá a coordenação de Liana
Ventura e sua programação é a se-
guinte:

Aspectos favoráveis e dificuldades do
Programa de Especialização em Oftal-
mologia nas regiões Norte e Nordeste
- apresentação dos coordenadores
dos cursos;

Currículo da Oftalmologia
Rubens Belfort Junior (SP);

Treinamento dos especializandos em
Oftalmologia para cirurgia - Simula-
dores/wet lab
Bruno Castelo Branco (BA);

Educação Continuada em Oftalmo-
logia - Acesso a rede O.N.E.
Caio Vinícius Regatieri (SP) e Bruno
Diniz (SP);

Métodos de seleção e avaliação dos
especializandos
Ana Rosa Pimentel de Figueiredo (MG);

O papel do educador - o oftalmologis-
ta no ensino da Oftalmologia - aspec-
tos éticos e da prática médica
João Orlando Ribeiro Gonçalves (PI); 

Barreiras e soluções para o ensino da
Oftalmologia no nordeste
Liana Ventura (PE); 

Perguntas e discussões

Notícias da Comissão de Ensino

23Acesse: www.cbo.com.br
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Em 05 de março, será realizada a pri-
meira reunião conjunta da Diretoria
com a Comissão de Ensino e diretores
e mentores dos Cursos de Especia-
lização em Oftalmologia credenciados
pelo CBO. O encontro ocorrerá no Ho-
tel Maksoud Plaza, em São Paulo, du-
rante a realização do XXXIII Simpósio
Inrternacional Moacyr Álvaro -
SIMASP.

Entre os principais pontos de debates
da reunião estão o recredenciamento
de cursos de especialização (obrigató-
rio em 2010); a apresentação dos re-
sultados da Prova Nacional de Oftal-
mologia; o estabelecimento do pro-
grama mínimo, com apoio das so-
ciedades de subespecialidades filia-
das ao CBO; e a integração do sistema
de ensino do CBO com programas in-
ternacionais como o O.N.E. da Acade-
mia Americana de Oftalmologia e do
Conselho Internacional de Oftalmolo-
gia.

A programação completa da reunião é
a seguinte:

Primeira Parte: (16h00 - 18h00)

1- Apresentação da sistemática de
trabalho da Comissão Ensino para
2010;

2- Resultado da Prova Nacional 2010;

3- Recredenciamento dos programas
de especialização em 2010;

4- Programa mínimo - assessoria das
sociedades de subespecialidades;

5- Integração com o programa O.N.E:
“como utilizar modernas ferramentas
de ensino;

6- Apresentação de Eduardo Mayorga
- Presidente da PACUPO - Associação
Pan-Americana de Professores de
Oftalmologia e responsável por novas
tecnologias para o ensino e apren-
dizagem do ICO;

7 - Debates

Segunda Parte: (18h00 - 20h00)

Novas tecnologias “O que não ensinar
e o que e quando ensinar. De que ma-
neira?”

Fenton Second Laser - Roger Steiner

Transplante de Córnea - Mark Mannis
Mcmannes

Faco-emulsificação - Eduardo Alfonso

Vitrectomia - Fernando Arevalo

Mesa redonda: 
Ruberns Belfort Junior (coordenador)
e Paulo Schor, Denise Freitas, Walton
Nosé, Michel Farah e Lincoln Freitas.

A participação deve ser confirmada
por fax (11) 3171-0948 ou através do
e-mail ensino@cbo.com.br

Notícias da Comissão de Ensino

O coordenador da Comissão de Ensino do CBO,
Rubens Belfort Junior

25Acesse: www.cbo.com.br
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