
Prezado(a) Doutor(a),  

 
A partir de 01 de julho de 2012 a Associação Médica Brasileira estipulou nova regra para 
solicitação do Titulo de Especialista. 

Confira o passo a passo necessário para o processo de solicitação: 

1. Enviar e-mail ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia - ensino@cbo.com.br para 

solicitar que a Comissão de Ensino insira no site da AMB os dados necessários: CPF e 

data da aprovação na Prova CBO; IMPORTANTE: INFORME NO E-MAIL O NOME 

COMPLETO E CPF. 

2. Após 02 dias úteis deve acessar o endereço: 

www.amb.org.br/si_amb/titulos/index_titulos_medicos.asp , seu cadastro na AMB 

será liberado; 

3. Inserir a senha AMB1234 e o login = CPF (apenas números). Note que a senha do 

médico é fixa, não podendo ser alterada. 

4. O médico deverá completar todos os campos faltantes de seu cadastro.  

5. Poderá imprimir o boleto bancário. Pagá-lo e após 48h o recibo estará disponível a ele 

neste mesmo endereço. 

a- O médico poderá reemitir a qualquer momento o boleto bancário entrando em 

seu endereço. A cada remissão o sistema gera mais dez dias de prazo. O prazo 

máximo para pagamento do boleto bancário é 90 dias corridos. Depois disto o 

sistema elimina do sistema a solicitação. 

b- Durante o processo de confecção do título, assinaturas até a entrega final ao 

médico o título poderá ser visto em entregas pendentes somente no 

administrador da sociedade de especialidade. 

c- Caso o médico mude de endereço antes da entrega do título, ele poderá a entrar 

no seu administrador até 45 dias da solicitação do título e efetuar as alterações de 

endereço necessárias. 

 

O médico interessado em participar do processo de Certificação de Atualização Profissional 
desenvolvido pela Associação Médica Brasileira-AMB deve efetuar cadastro no portal 
http://www.amb.org.br/si_amb/cna_site/index_cna_site.asp. A participação é opcional. 

 

Informamos que para legitimá-lo como oftalmologista, o Título precisa ser registrado no 

Conselho Regional de Medicina. 


