
                                                                                                                             

 

                                                                               

Comunicado SMO 03/2019             

 

                                         Aos Coordenadores de cursos de 

especialização médica em oftalmologia; 

Prezados Coordenadores, 

A ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE MINEIRA DE OFTALMOLOGIA – 

SMO, entidade associativa sem finalidade lucrativa, constituída por médicos 

oftalmologistas do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições e termos de 

seu Estatuto Social, ancorada na missão institucional de zelar pelo bom nível 

ético e pela eficiência técnico-profissional do médico oftalmologista, tendo por 

base preceitos sociais e morais e contribuir para elevar o nível da oftalmologia 

nacional, vem, à público, se manifestar, em complemento ao Comunicado SMO 

02/2019, a respeito das diretrizes e regras a serem observadas pelas entidades de 

ensino de pós graduação, sobretudo no que toca aos requisitos necessários para a 

obtenção do título de especialista em oftalmologia, mediante as seguintes razões 

e fundamentos. 

 

1 – Da Titulação de especialista  

em oftalmologia: 

 

O médico oftalmologista é o indivíduo que além de cursar medicina, 

concluiu curso de especialização ou residência na referida área médica. Neste 



                                                                                                                             

 

sentido, referido profissional deve possuir título comprovando a sua 

especialidade, de acordo com o art. 5º Regimento Interno do CBO: 

  

Art. 5º. O Oftalmologista é o médico portador do Título 

de Especialista expedido pelo CBO/AMB ou pelo 

MEC/CFM, que lhe concede o direito de exclusividade 

para atuar nas áreas a seguir definidas:  

I. Oftalmologia Preventiva – orienta a população 

sobre as doenças oculares, esclarecendo sobre prevenção, 

cuidados e tratamentos e atua em ações e campanhas de 

prevenção à cegueira;  

II. Optometria/Refratometria – diagnostica e mensura os 

transtornos da refração ocular e da acomodação, tratando 

as ametropias com meios cientificamente adequados a 

cada situação;  

III. Oftalmologia Clínica – diagnostica e trata 

clinicamente as doenças do olho, de seus apêndices e 

anexos, assim como da visão mono e binocular; IV. 

Oftalmologia Cirúrgica – diagnostica e trata 

cirurgicamente as doenças do bulbo ocular, nervo óptico, 

órbita, vias ópticas, vias lacrimais e anexos oculares, bem 

como executa tratamento cirúrgico reconstrutor, 

reparador e estético no bulbo ocular, órbita, vias ópticas, 

vias lacrimais, anexos oculares, estrabismos e alterações 

motoras oculares e palpebrais;  

V. Pesquisa Oftalmológica – atua como pesquisador nas 

áreas clínica, cirúrgica, medicamentosa e instrumental; 



                                                                                                                             

 

 VI. Ações de interesse social na promoção da saúde 

ocular – coordena e participa de campanhas educativas e 

de atendimento oftalmológico, promove a divulgações da 

saúde ocular e visual por meio da mídia e outros meios de 

comunicação. 

 

Sendo assim, o título de especialista deverá ser obtido conforme os arts. 

73 e 74 do Estatuto Social do Conselho Brasileiro de Oftalmologia: 

 

Art. 73 Poderão prestar a Prova Nacional de Oftalmologia 

para obtenção do Título de Especialista os médicos que se 

enquadrarem nos critérios estabelecidos no Edital da 

Prova expedido pelo CBO, após aprovação da Associação 

Médica Brasileira.  

Art. 74 Por determinação do Conselho Federal de 

Medicina o Título de Especialista deve ser registrado 

junto ao Conselho Regional de Medicina em que o 

médico estiver inscrito. 

 

2 - Residência e Especialização: 

 

Conforme já informado, existem duas maneiras de se adquirir a titulação 

como especialista em oftalmologia, quais sejam: A residência médica e a 

especialização.  

Neste sentido é importante para médico recém-formado saber as 

diferenças entre as duas modalidades para que assim possa analisar o melhor 

caminho a ser seguido dentro de seus objetivos profissionais. 



                                                                                                                             

 

As especializações (pós-graduação latu sensu) contam geralmente com 

uma carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, enquanto as 

residências médicas duram pelo menos de 02 (dois) a 03 (três) anos, com mais 

de 2.880 (duas mil oitocentos e oitenta) horas-aula por ano. 

Tais aspectos, por si só, não são aptos a indicar qual modalidade possui 

uma melhor qualidade. Indicam apenas que a experiência obtida em cada uma 

delas é extremamente distinta. 

Ademais, os cursos de especialização e a residência médica se 

diferenciam, principalmente, com respeito à concessão do título de médico 

especialista em oftalmologia.  

Nesse matiz, os cursos de especialização (pós-graduação latu sensu), 

apesar de conferirem ao acadêmico conhecimento técnico, não oferecem 

titulação automática, sendo um curso mais indicado aos médicos que desejam 

se enveredar pela área acadêmica, posto que mesmo com a conclusão do curso 

não terão a devida habilitação para a prática de atos exclusivos do médico 

oftalmologista, como já informado no primeiro tópico e no Comunicado SMO 

02/2019. 

Para a obtenção do título de especialização em oftalmologia, e, 

consequentemente, da habilitação para a prática médica nesta área, o pretendente 

deverá se submeter a prova anual de oftalmologia, realizada pelo Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia – CBO, em conformidade com os já citados arts. 73 e 

74 do Estatuto Social do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 

No caso da residência médica, o médico já terminará o programa com o 

título de especialista em oftalmologia. Com efeito, conforme já mencionado, 

para ser considerado um especialista, o médico deverá fazer uma residência, 

sendo este o modelo instituído pelo decreto 20.281/1977, que regulamenta a 

matéria. 



                                                                                                                             

 

 

3 – Esclarecimentos Finais: 

 

O presente documento foi produzido com intuito informativo. Sua 

finalidade máxima é de esclarecer, através da informação, algumas premissas 

importantes para aqueles que irão cursar pós-graduação ou residência médica. 

Residência médica confere título. As especializações (pós-graduação latu sensu) 

não. O médico que deseja cursar especialização deverá estar atento ao fato de 

que precisará prestar prova para obtenção de título. 

 

 

Associação Sociedade Mineira 

de Oftalmologia – SMO 

 


