
Depois de negociações que envolveram as diretorias das duas en-
tidades, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Academia Ame-
ricana de Oftalmologia assinaram acordo que permite que os as-
sociados do CBO tenham acesso  ao Ophthalmic News & Education
(O.N.E.), considerada a mais importante ferramenta de educação
médica continuada em oftalmologia da atualidade. A assinatura do
convênio exigiu investimentos de US$ 10 mil por parte do CBO e
amplia consideravelmente os horizontes para a atualização pro-
fissional e a inserção competitiva dos oftalmologistas do Brasil no
que de mais avançado existe na especialidade em todo mundo.
Para o presidente do CBO, Hamilton Moreira, os avanços da Oftal-
mologia e o progresso científico da Medicina fazem com que a atua-
lização permanente e a educação continuada sejam necessidades
cotidianas de todos os oftalmologistas, desde o recém formado até
o pesquisador. Acrescenta, porém, que a velocidade com que os co-
nhecimentos são gerados e transmitidos aumenta o receio sobre a
segurança e da confiabilidade das informações recebidas. 

“Com o O.N.E. temos a situação ideal de contarmos 
com uma fonte de informação científica de alta

qualidade, confiável, dinâmica e bastante prática para
as necessidades de cada oftalmologista”, 

assegura Hamilton Moreira.

O presidente do CBO ressalta que a educação é a prioridade má-
xima do CBO e que nos últimos meses a entidade disponibilizou
pela internet, aos associados, várias ferramentas para incentivar a
atualização profissional e científica permanente, citando como e-
xemplo os programas E-Learning e a transformação do Programa de
Educação Continuada (PEC) de CD’s em ferramenta de consulta per-
manente através da rede mundial de computadores.
“A disponibilização do O.N.E. para os associados do CBO é um novo
passo no processo de inserção da Oftalmologia brasileira nos polos
mais avançados da Especialidade. Abre caminhos ilimitados para o
aprimoramento profissional e científico de cada médico oftal-

mologista de nosso País. Além disso, re-
presenta um novo patamar da parceria,
cada vez mais estreita e positiva, entre o
CBO e a Academia Americana que gerará
frutos cada vez melhores para todos”,
concluiu Hamilton Moreira.

Associados
do CBO já
acessam

O.N.E.

O presidente do CBO na solenidade 
de abertura do XXXII SIMASP



O sistema de busca
do O.N.E.

Permite a recuperação rápida de in-
formações relevantes existentes em
toda rede internacional de computa-
dores sobre determinado assunto li-
gado à Oftalmologia;

Possibilita o acesso às principais
pu-blicações ligadas à Oftalmologia
e às suas subespecialidades;

Possibilita acesso a notícias, es-
tudos, casos clínicos, atualizações
técnicas, diagnósticos, debates e
descobertas recentes na especia-
lidade;

Permite o acesso a mais de 50
cursos, vídeos e podcasts;

Contém ferramentas para auto-ava-
liação;
Está dividido em: 
1) conteúdo educacional;
2) plano de aprendizado;
3) biblioteca;
4) notícias;
5) guidelines (coleção de diretrizes
de consenso entre especialistas);
6) compass (sistema de revisão e
auto-avaliação com guia de
estudos);
7) ferramentas de busca específica.

Os associados do CBO receberam
instruções específicas sobre o aces-
so ao O.N.E. Para esclarecer qual-
quer dúvida relacionada ao acesso a
ferramenta, o interessado deve en-
viar e-mail para cadastro@cbo.com.br

O O.N.E. foi oficialmente disponi-
bilizado aos associados do CBO du-
rante a solenidade de abertura do
XXXII Simpósio Internacional Moacyr
Álvaro de São Paulo - SIMASP - pro-
movido pelo Departamento de
Oftalmologia da Universidade Federal
de São Paulo - UNIFESP - realizada em
05 de março.
Na ocasião, David W. Park II, vice-pre-
sidente executivo e CEO (Chief exe-
cutive officer) da Academia Ame-
ricana de Oftalmologia falou sobre a
parceria entre a academia e o CBO e o
O.N.E. Park é de Oklahoma, filho de
médico oftalmologista, assumiu re-
centemente o cargo na entidade nor-
te-americana(veja matéria na página
71) e garantiu que vai trabalhar pela
continuidade e fortalecimento da par-
ceria entre as Oftalmologias dos dois
países.

JZ - Qual a importância da parceria
entre o CBO e a Academia Americana
de Oftalmologia?
DAVID PARK - A parceira entre o CBO
e a AAO é muito forte. É a principal
parceira entre a Academia e uma or-
ganização de um país em desen-
volvimento. Espero que o CBO e os
oftalmologistas do Brasil possam
fornecer informações sobre a proble-
mática enfrentada pelos brasileiros e
sobre os assuntos que lhes inte-
ressam diretamente para que a Aca-
demia Americana de Oftalmologia
possa direcionar sua atuação para o
fortalecimento da atuação conjunta.
Para nós é um modelo de parceria, de
relação entre duas entidades com ob-
jetivos comuns na qual todos ganham.

JZ - Trace um breve histórico do de-
senvolvimento do O.N.E.
DAVID PARK - Até alguns anos, a AAO
não tinha experiência com a internet.
Então os oftalmologistas mais jovens
começaram a utilizar a internet para
consultas, programas e busca de in-
formações. A partir da necessidade
gerada pelos oftamologistas mais
jovens, a AAO passou a se dedicar a

este assunto, disponibilizando litera-
tura, informações, vídeos e todo tipo
de programas educacionais pela inter-
net. Enfrentamos o problema repre-
sentado pela grande quantidade de
informações científicas para a área da
Oftalmologia e percebemos que há
informações que são válidas e outras
que não são válidas; informações que
têm embasamento científico e outras
que carecem de bom embasamento
científico; informações que não são
confiáveis e que não significam o es-
tado da arte na área da saúde. Como
a AAO destina-se principalmente a
atividades educativas, decidiu sele-
cionar e disponibilizar da melhor for-
ma possível as informações válidas,
acuradas, de fontes bem conhecidas e
bem documentadas, que tivessem ní-
vel de evidência científica aprovado
por meio de estudos bem feitos, pro-
tocolos clínicos adequados, metána-
lise, validação científica adequada pa-
ra que a informação científica. O i-
portante é que a AAO está dispo-
nibilizando informações de boa qua-
lidade. O estudante ou o médico ou
quem queira acessar o O.N.E. vai ter a
informação de boa qualidade de di-
versas maneiras; não apenas artigos
científicos selecionados e com critério
de validação, mas também revisões
de temas, com fotografias, eventos
clínicos que com certeza vão dar uma
visão mais panorâmica sobre o as-
sunto pesquisado. A elaboração e a
atualização constante da ferramenta
já exigiu investimentos da ordem de
U$ 10 milhões e mobiliou aproxima-
damente 500 pessoas.
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