
A partir de janeiro, os médicos oftalmologistas de todo o Brasil receberão os respectivos boletos para o pagamento da
anuidade de 2011 do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). 
A diretoria do CBO decidiu manter o valor das anuidades (R$ 460,00) para aqueles que efetuarem o pagamento até
05 de fevereiro.
Até 05 de março o valor será de R$ 480,00 e a partir desta última data, R$ 500,00. Juntamente com o boleto, cada médico
oftalmologista receberá as opções de parcelamento e meios opcionais para realizar o pagamento.
A exemplo dos anos anteriores, foi mantido o desconto de 50% do valor da anuidade para os médicos formados há menos de
cinco anos, bem como a isenção do pagamento para os alunos dos Cursos de Especialização em Oftalmologia credenciados
pelo CBO.
Também, juntamente com o boleto para o pagamento da anuidade, será remetido o boleto e as condições para o
pagamento da inscrição do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que ocorrerá em Porto Alegre, de 05 a 08 de
setembro de 2011. São dois pagamentos indendentes.

Fundado em 1941, o Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia (CBO) é a prin-
cipal entidade representativa da espe-
cialidade em nosso País. Cumpre inú-
meras funções em benefício das prer-
rogativas profissionais dos médicos
oftalmologistas, da saúde ocular da
população, do cumprimento das exi-
gências éticas da ciência e da prática
oftalmológicas e em favor de seu
constante aprimoramento técnico-
científico. É filiado à Associação Mé-
dica Brasileira, à Associação Pan-

Americana de Oftalmologia e ao
Conselho Internacinoal de Oftalmo-
logia.
Sua atuação permante tem frustrado
todas as tentativas de legalizar a
optometria como atividade aberta a
profissionais sem formação médica li-
gadas ao comércio óptico.
Sua atuação permanente junto aos
vários escalões governamentais tem
criado melhores condições para o tra-
balho do médico oftalmologista em
todo o País e impedido a adoção de
medidas que piorassem o exercício da

especialidade
O CBO é a espinha dorsal do sistema
para a formação de oftalmologistas
no Brasil. Tem 50 cursos de especia-
lização credenciados, responsabiliza-
se pela realização da Prova Nacional
de Oftalmologia e emite, juntamente
com a AMB, o Título de Especialista
em Oftalmologia.
A participação nos destinos do CBO e
da Oftalmologia brasileira não deve
se limitar ao pagamento da anuidade,
mas tem neste pequeno ato seu
primeiro passo fundamental.

Anuidade de 2011 do CBO
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Entre outras vantagens, o associado do CBO:

Recebe a revista "Arquivos Brasileiros de Oftalmologia", a mais respeitada publicação
da especialidade na América Latina, indexada nas principais bases de dados do mundo;

Tem acesso às mais importantes ferramentas de educação médica continuada em oftalmologia
através da internet, entre as quais o programa “The Ophtalmic News & Education Network”,

criado e mantido pela   Academia Americana de Oftalmologia e que graças ao convênio
assinado pelo CBO é disponibilizado gratuitamente a seus associados;

Tem a possibilidade de inscrever-se no XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia.
Não existirá a possibilidade do médico oftalmologista não associado ao CBO participar do congresso;

Tem acesso à consultoria jurídica do Departamento Jurídico do CBO;

Tem acesso aos serviços prestados através do site www.cbo.com.br entre os quais destacam-se:
Procure seu médico - cadastro de especialistas que pode ser consultada por pacientes em potencial

Programas de educação continuada
Tem acesso a modelos de Consentimento Informado e a materiais de esclarecimentos aos pacientes que

podem ser reproduzidos e inseridos em estratégias de marketing de clínicas e hospitais

Recebe carteira de identidade profissional
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