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O NOVO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

À DISPOSIÇÃO DO ASSOCIADO DO CBO

Cada módulo do CBO E-Learning
consiste da apresentação de aulas in-
terativas on-line e um bloco de ava-
liação, composto por questões relati-
vas aos temas tratados. Depois de en-
viados pelo médico oftalmologista pa-
ra o banco de dados mantido pelo CBO,
os resultados do módulo de avaliação
somam pontos para a revalidação do
Título de Especialista em Oftalmolo-
gia. 
“Se púdessemos resumir a atuação do
CBO numa palavra, seria “Educação”.
Nossa prioridade é dar aos associ-
ados todas as chances de acompa-
nhar o progresso científico da especi-
alidade, utilizando-se das ferramentas
mais atuais que permitem a transmis-
são do conhecimento em tempo real.
A nova home page do CBO e as novas
ferramentas educacionais por ela dis-
ponibilizadas representam uma das
melhores traduções desta nossa pri-
oridade”, afirmou o presidente do
CBO, Hamilton Moreira.

A disponibilização do Programa CBO
E-Learning exigiu investimentos con-
sideráveis na adaptação de tecnologia
de ponta para fornecer as aulas, em
espaço restrito na home page, através
de senha fornecida aos associados do
CBO e para dotar o sistema de me-
canismos que permitam que o médico
responda as perguntas do módulo de
avaliação e tenha os resultados com-
putados para a revalidação de seu tí-
tulo de especialista.
Esta nova conquista dos associados
do CBO só foi possível graças à par-
ceria estabelecida pela diretoria do
CBO com as empresas:

Glaucoma é o tema do primeiro mó-
dulo do Programa de Educação Conti-
nuada pela Internet do Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia, o CBO E-Learning,
que foi colocado à disposição dos as-
sociados da entidade em 04 de julho
no site www.cbo.com.br
O módulo traz três aulas relacionadas
ao glaucoma: a primeira delas minis-
trada pelo professor adjunto da Facul-
dade de Mediciana da UFMG, Homero
Gusmão de Almeida, sobre “Catarata
e Glaucoma”; a segunda ministrada
pelo chefe do Setor de Glaucoma da
UNIFESP, Ivan Maynart Tavares, sobre
“Trabeculectomia: Arte e Técnica; e a
terceira ministrada pelo professor
colaborador do Setor de Glaucoma da
Clínica Oftalmológica do HCFMUSP,
Roberto Murad Vessanni, sobre “Gran-
des Erros no Glaucoma”. 
Os próximos módulos do Programa de
CBO E-Learning serão: Retina; Refra-
tiva e Catarata; e Doenças Externas e
Lentes de Contato. 
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O Conselho Brasileiro de Oftalmologia equipou sua home page com ferramenta de busca de médicos oftalmologistas no
link “Procure seu Médico”, com a finalidade de disponibilizar informações básicas e pré-definidas dos associados a
pacientes e demais interessados. Mais de mil especialistas enviaram as informações e já figuram no site.
O médico oftalmologista que estiver interessado em participar deste cadastro ao qual potenciais pacientes terão acesso,
deve entrar no site do CBO (www.cbo.com.br), preencher os dados necessários no link “cadastro”, em seguida no link
“Atualização Cadastral” e completar as informações do link “mini-currículo”, não esquecendo de marcar a autorização
para a divulgação dos dados e imagens.
A operação é feita através de área restrita criada no site, absolutamente segura e com todas as garantias necessárias
para manter o sigilo das informações cadastrais. O acesso à área restrita só é possível através do login (número do
associado ao CBO) e senha (número do CPF). 

Tire suas dúvidas pelo telefone (11) 3266-4000 ou através do e-mail cadastro@cbo.com.br

A home page do CBO 
está em constante evolução

Nela o associado da entidade encontrará uma série sem-
pre crescente de serviços e informações da entidade e
da especialidade de forma ágil, dinâmica e moderna,
além de liks para o XVIII Congresso Brasileiro de Pre-
venção da Cegueira e Reabilitação Visual, para o Pro-
grama de Educação Continuada CBO E-Learning, para
cadastrar-se no serviço de “Procure seu Médico”, para
acessar os Termos de Ciência e Consentimento Informa-
do preparado pelo Departamento Jurídico do CBO, para
os artigos da revista Arquivos Brasileiros de Oftal-
mologia, para os artigos do Jornal Oftalmológico Jota
Zero, entre muitos outros•
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Alcon Laboratórios do Brasil

Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.

Johnson & Johnson Vision Care

Grupo Essilor Brasil - Varilux

Vistatek Produtos Óticos Ltda.

“Procure seu Médico” já conta com mais de mil adesões

www.cbo.com.br




