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A todos os médicos portadores de título de especialista
emitido a partir de 1º de janeiro de 2006

A Comissão Nacional de Acreditação (CNA) informa que está chegando ao fim o primeiro ciclo obrigatório de recertificação do
título de especialista e dos certificados de área de atuação, e que os primeiros Certificados de Atualização Profissional (CAP)
começarão a ser emitidos a partir de 2011. Entretanto, muitos médicos que obtiveram, a partir de 2006, o documento que
comprova a especialização ainda não se inscreveram no processo obrigatório de atualização. 
Conforme o determinado na Resolução 1.772/2005 do Conselho Federal de Medicina (CFM), os títulos de especialista e os
certificados de área de atuação obtidos a partir de 1º de janeiro de 2006 passam a ter validade de 5 anos. 
Para os médicos cuja titulação de especialista tenha sido emitida antes desta data, pelas Sociedades de Especialidade/AMB,
CFM/CRM e ainda CNRM/MEC, a participação é opcional. 
Mesmo assim, a Associação Médica Brasileira (AMB) recomenda que todos os médicos se cadastrem na CNA, mesmo os que
já fizeram a prova de especialista há muitos anos. Desta forma, ficarão garantidas a constante atualização dos conhecimentos
científicos, fator indispensável para a boa prática da Medicina em benefício dos pacientes. 
Para recertificar-se, o médico deve acumular, em 5 anos, 100 pontos. A pontuação é obtida por meio da participação em
eventos presenciais (congressos, jornadas, encontros, fóruns, simpósios e cursos), eventos à distância (atividades de educação
médica continuada) e atividades científicas (mestrado, doutorado ou livre-docência na especialidade; tema livre ou pôster;
eventos realizados no exterior; coordenação de programa de residência médica; edição completa ou capítulo de livro nacional
ou internacional e artigos publicados em revista médica). Todos os eventos devem estar cadastrados e pontuados pela CNA.
As informações necessárias para participar do processo de acreditação podem ser acessadas no site http://www.cna-
cap.org.br/apresentacao_CNA.pdf

A diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia iniciou o processo de
implementação do Sistema de Gestão da Qualidade com base na Norma
Internacional ISO 9001:2008. Documento neste sentido foi expedido em 01 de
setembro pela empresa OSO Online Templum Desenvolvimento de Pessoas e
Organizações (www.isoonline.com.br)

Em 11 de novembro, foi realizada na sede do CBO uma reunião para discutir os detalhes operacionais para a elaboração
da 2ª edição da Série Oftalmologia Brasileira. A nova edição, revista, ampliada e atualizada, além da versão impressa terá
a versão on-line, passível de atualização constante e permanente.
A reunião foi coordenada pelo editor da obra, o médico oftalmologista Milton Ruiz Alves e contou com a participação de
Ezequiel Feldman e Sandra Calil Feldman, representando a Editora Cultura Médica, Carlos Alberto Herszterg,
representando o Grupo Editorial Nacional e Regina de Souza Carvalho, representando a secretaria geral do CBO.
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