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(*) Alexandre Chater Taleb
-Médico oftalmologista, formado pela Faculdade 
de Medicina da UFG, ex-presidente da UNISA,
subespecialista em neuro-oftalmologia (USP) e
retina e vítreo (CBCO/UFG). Doutorado em Ciências
(telemedicina) pela USP. Professor Adjunto da
Faculdade de Medicina da UFG. Proprietário do
Hospital de Olhos Aparecida e Consultor Médico do
Ministério da Saúde para área de Oftalmologia.

O

“ Estes jovens, ao terminarem seu
período de formação, deparam-se 
com novos desafios acadêmicos: 
fazer uma sub-especialização? 
Ou duas? No Brasil ou no exterior?
Fazer mestrado? Doutorado? 
Pós-doutorado? 

Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia sempre teve suas
atividades voltadas para

atender a necessidade de desen-
volvimento educacional dos oftalmo-
logistas brasileiros, assim como de
sua atualização científica.
Mudanças no cenário político e eco-
nômicos nas últimas décadas levaram
o CBO a dedicar-se com afinco e ex-
celência, também, à defesa da saúde
ocular dos brasileiros e à relação com
o SUS e as operadoras de planos de
Saúde.
Atuando desde sempre junto às Uni-
versidades e centros de ensino, dire-
cionando o curriculum e orientando o
desenvolvimento de competências
dos alunos dos cursos de especia-
lização em oftalmologia credenciados,
o CBO sempre abrigou em seus qua-
dros os jovens médicos, recém for-
mados, que iniciam sua vida dentro do
exercício da Oftalmologia.
Estes jovens, ao terminarem seu pe-
ríodo de formação, deparam-se com
novos desafios acadêmicos: fazer
uma sub-especialização? Ou duas? No
Brasil ou no exterior? Fazer mestrado?
Doutorado? Pós-doutorado? 
Grandes também são os desafios do
início da vida profissional: montar um
consultório sozinho ou em grupo? Tra-
balhar como parceiro ou empregado?
Montar ou não uma pessoa jurídica?
Ficar em um grande centro urbano ou
buscar oportunidades no interior? É vi-
ável investir em determinado equipa-
mento? E na montagem de um centro
cirúrgico próprio?
Há, ainda, as dúvidas do dia-a-dia da
profissão: como se cadastrar em um
convênio? Como apresentar faturas?
Que tabelas usar (AMB, CBHPM, Bra-
síndice)? Pacote ou conta aberta? O
que fazer das glosas? 
Como se não bastassem todas estas
questões, o jovem egresso dos cursos
de especialização e das residências
médicas e os oftalmologistas em ge-
ral ainda enfrentam ameaças ao seu
pleno exercício profissional como a

”

questão da optometria e o crescente
numero de processos civis e/ou junto
ao CRM.
O CBO Jovem é o espaço para que
estas angústias e aspirações possam
ser compartilhadas e dirimidas. É um
espaço para a reflexão do papel de
cada um frente aos desafios que se
delineiam em nossa profissão. É,
acima de tudo, um grande espaço de
convivência e troca de experiências,
onde novas lideranças podem ser
identificadas e estimuladas, onde
amizades surgem e se fortalecem e
onde a ética e o compromisso com o
cuidado à saúde ocular dos brasileiros
são nutridos.

O CBO Jovem é para todos os alunos
e residentes de oftalmologia e para
todos os que já passaram por esta
fase, profissionais em início de car-
reira e aqueles com alguma estrada
percorrida. É para você!

O site do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
(www.cbo.com.br) recebeu 96.123 visitas
durante o mês de outubro. De acordo com 
o relatório fornecido pela empresa
administradora do domínio, os visitantes do site
realizaram 291.821 impressões e acessaram
1.386.716 arquivos diferentes, realizando 
a transferência de dados de 40,31 GB.
A média diária de visitas durante o mês 
de outubro foi de 3.100,74

Visite você também o site www.cbo.com.br

Acesse: www.cbo.com.br 39
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