
SUCESSO DO PROGRAMA E-LEARNING 
DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

SUPERA TODAS EXPECTATIVAS
Doenças Externas 
e Lentes de Contato é 
o tema do 4º módulo 
do Programa E-Learning
de Educação Continuada 
que o Conselho Brasileiro
de Oftalmologia
disponibilizou em sua
home page para 
os associados 
da entidade.

O Programa E-Learning de Educação Continauda do CBO permite que seus participantes respondam a questionários de avaliação relacionados com as aulas
assistidas, com resultados passíveis de serem utilizados para pontuação no Programa de Revalidação do Título de Especialista em Oftlamologia (1 ponto por módulo).

O módulo é composto de duas aulas, a primeira sobre Ceratites Virais, proferida por Denise de Freitas e a segunda sobre Lentes
de Contato em Ceratocone proferida por Luciane Bugmann Moreira sob a orientação de Saly Maria Bugmann Moreira. Além do
módulo de Doenças Externas e Lentes de Contato, o Programa E-Learning de Educação Continuada do CBO é composto pelos
módulos de Glaucoma; Retina; e Refrativa e Catarata.
O módulo de Glaucoma contém as seguintes aulas: 1) Catarata e Glaucoma, proferida por Homero Gusmão de Almeida; 2)
Trabeculectomia: Arte e Técnica, proferida por Ivan Maynart Tavares sob a orientação de Paulo Augusto de Arruda Mello; e 3)
Grandes Erros do Glaucoma, proferida por Roberto Murad Vessani, orientado por Remo Susanna Júnior.
O Módulo de Retina é composto por: 1) Métodos Diagnósticos das Doenças da Retina, proferida por Leonardo Torquetti
Costa, sob a orientação de Márcio Bittar Nehemy; 2) Antiangiogênicos no Tratamento das Doenças da Retina, proferida por
David Leonardo Cruvinel Isaac, sob a orientação de Marcos Pereira de Ávila; e 3) Vitrectomia de Pequeno Calibre; Técnica e
Resultados, proferida por Otacílio de Oliveira Maia Júnior, sob a orientação de Walter Yukihiko Takahashi.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
PEC

pecialista em Oftalmologia (um ponto
por módulo).

Números

“O Programa E-Learning de Educação
Continuada surpreende e supera to-
das as expectativas”: este foi o co-
mentário do presidente do CBO, Ha-
milton Moreira, sobre os números de
acessos registrados pelo programa,
acessível na home page do conselho.
Os acessos efetivados ao programa,
desde seu início, apresentam a se-
guinte evolução:

O PEC também mostra dados alentadores. Em setembro foram efetivadas 579
visitas (média diária de 19,30) com tempo médio de visita de 20 minutos. Os
números foram fornecidos por Evaldo Abreu, coordenador de Projetos da em-
presa Unimagem Produções Audivisuais Ltda., que coordena a parte de infor-
mática dos programas educacionais interativos do CBO.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia
também passou a disponibilizar em
sua home page o conteúdo do Pro-
grama de Educação Continuada - PEC,
elaborado pelo CBO e patrocinado pe-
la Alcon entre os anos de 2005 a
2007. O PEC é composto por 14 mó-
dulos, correspondentes aos 14 CD-
ROM’s que compunham o programa
original.
No site, o associado do CBO tem con-
dições de assitir às aulas do pro-
grama, responder a avaliação de cada
aula e enviar os resultados para se-
rem computados na soma de pontos
para a Revalidação do Título de Es-

O Programa 
E-Learning 
de Educação
Continuada
surpreende 
e supera todas
as expectativas

“

”Hamilton Moreira 

Mês Visitas ao site Média diária Tempo visita (média)

Julho 628 20,26 22 minutos

Agosto 770 24,84 23 minutos

Setembro 926 30,87 30 minutos

Tanto o PEC, quanto o Programa E-Learning de Educação Continuada estão disponíveis apenas aos associados 
do CBO e devem ser acessados a partir da home page www.cbo.com.br


