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A OFTALMOLOGIA NA ATUALIDADE 

A época em que vivemos se caracteriza 
por transformações rápidas em todos os se
tores. Da tecnologia aos problemas sociais 
vemos modificações fundamentais .  Além da 
rapidez dos acontecimentos, assistimos mo
dificações no rumo, que tornam duvidosas, 
inatingíveis ou superadas, posições que jul
gávamos que atingíríamos inexoravelmente. 

A política e a economia estão aí para 
nos comprovar esta verdade. 

A medicina como um todo e a oftalmo
logia em particular não poderiam se furtar 
aos destinos que a sociedade lhe impõe. 

Já vão distantes os tempos em que o mé· 
dico recém-formado tomava uma pequena 
maleta, e especialmente muito de bom sen
so e relacionamento humano com o paciente, 
conseguindo executar sua tarefa em uma soo 
ciedade reduzida em número e que tinha da 
saúde um conceito de fatalidade, e no mé
dico um amigo da família e sobretudo um 
indivíduo destituído de mercantilismo e que 
merecia a consideração de um sacerdote con
tra a doença. 

A FORMAÇÃO DO OFTALMOLOGISTA 

Não podemos nunca esquecer que a of
talmologia é uma especialidade e que tem 
necessidade de uma boa formação médica. 
Somente com esta base, ampla e bem fun
damentada há possibilidade do oftalmolo
gista conseguir atingir os conhecimentos in
dispensáveis ao bom desempenho de suas 
funções. 

Não podemos perder de vista a inter-re
lação da oftalmologia com outras especiali
dades. 

Lembramos a importância da neurologia 
para chegarmos a bons diagnósticos das pa
ralisias oculares, alterações campimétricas, 
hipertensões intracraneanas e suas conse
quencias oftalmológicas, etc. Como é impor
tante o conhecimento clínico de um diabéti
co para avaliarmos a importância da lesão 
ocular no conjunto de sua patologia. Basta 
observarmos seu aspecto pálido e massilen
to para sabermos que tem comprometimen
to renal e a microangiopatia, que é o funda
mento da lesão ocular, está muito avança
da. Nunca valorizar pouco a situação geral 
de um paciente que irá se submeter a cirur-
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gia ocular, perdendo a noção de conjunto 
que é a única forma de praticar a boa me· 
dicina. 

Portanto fica assim estabelecido que ape
sar do grande desenvolvimento tecnológico 
da oftalmologia nos últimos anos, chegando 
inclusive a impelir o especialista para sub
especialidades, não é possível menosprezar 
a formação médica que continua completa
mente atual e inclusive mais necessária à 
medida que a sociedade se comprime e cer
tamente a sobrevivência é do mais apto. 

POS-GRADUAÇÃO, RESID1!:NCIA 
E DOUTORADO 

As exigências e amplitude da oftalmolo
gia tornaram impossível ao médico recém
formado exercer a especialidade sem curso 
de pós-graduação e em especial sob a forma 
de residência. 

Sabemos que o número de candidatos à 
formação do especialista em oftalmologia 
sobrepassa em muito ao número de vagas 
oferecidas pelos cursos credenciados. Não 
temos a opinião que essas vagas devam ser 
aumentadas com a ampliação das residências 
já existentes ou com a criação de novas. As 
estatísticas estão aí para confirmar que o nú
mero de médicos formados anualmente no 
Brasil ultrapassa as necessidades do país e 
isto se torna mais agudo na área da oftalmo
logia, possivelmente por uma ilusão de ga
nho mais fácil. Certamente esta pie tora es
tá conduzindo a um aviltamento do profis
sional que tem necessidade de se submeter 
a subempregos quando não se desvia para 
áreas onde o mercantilismo o expõe a vícios 
sérios de ética, comprometendo toda a estru
tura oftalmológica brasileira. 

As nossas reivindicações, que não são 
poucas, só serão admitidas pelas autorida
des e aceitas pela sociedade na medida em 
que nossa atuação seja efetiva, honesta e de 
padrão científico elevado. 

Não temos outra saída a não ser melho
rar o padrão profissional e avaliarmos o nú
mero necessário de oftalmologistas, e isto 
só poderá ser alcançado com residências do 
melhor nível e a admissão de profissional 
só com título de especialista. 

O Ministério da Educação e Cultura, es
tabeleceu padrões para o reconhecimento das 
residências. Acreditamos que o CBO não po-
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derá fugir de um fato consumado. As resi· 
dências reconhecidas pelo CBO devem pro· 
curar se adequar a estas exigências e no fu
turo cada uma delas ser também reconheci
da pelo MEC e em contra partida o MEC 
ter no CBO o órgão capacitado e responsá
vel pela atividade das residências, chegando
se progresivamente ao Board Brasileiro. 

Baseado nesta residência eficiente, o 
contingente de especialistas que desejar se
guir a carreira universitária faria o douto
rado que teria como pré-requisito o título de 
especialista. 

Estaria assim completada a escada para 
a oftalmologia brasileira galgar um patamar 
amplo e de largos horizontes para sua afir
mação e evolução científica. 

Após todo este esforço para se formar 
um especialista competente, esbarra-se em 
nova barreira. O custo da aparelhagem e ins
talações para exercer sua profissão. 

Qualquer análise superficial destes gas
tos, e estamos falando do minimo indispen
sável, conduz ao desânimo, pois se confron
tarmos com a renda obtida por este capital 
em outra área, ficamos pasmos diante de 
nossa incompetência para lidar com este la
do comercial ou confirmarmos alguma coisa 
que já tínhamos por certo desconfiado -
somos todos uns sonhadores. 

O Prof. Joviano comprou um laser de 
argônio. Idealismo? Certamente interesse em 
praticar oftalmologia de alto padrão. 

Entretanto posso afirmar, por experiên
cia própria, no Brasil este é um aparelho de
ficitário em que vamos pagar para trabalhar. 

E os que não dispõe do dinheiro neces
dário como ficam? Entram neste momento 
problemas como medicina de grupo, com
panhias de prestação de serviços ou mesmo 
nossa previdência social. Somos empurrados 
para exercer uma "medicina de massa" on
de está em primazia o número de pacientes 
atendidos e ninguém se importa pelo padrão 
com que este trabalho é feito. Deixamos de 
fazer tonometria de rotina; quando neces
sitamos dilatação pupilar e observação da 
retina periférica ficamos ansiosos e assim 
por diante. Vamos nos "prostituindo", pra-
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ticando exames superficiais com as conse
qüências óbvias dos erros diagnósticos, da 
falta de comprovação das enfermidades em 
início e da terapêutica sem indicação onde 
os colírios, especialmente de corticóides, 
abundam e os óculos de esférico +0,50 são a 
regra. 

Infeliz paciente . . .  Infeliz oftalmologista . . .  
O quadro não é animador, mas certa

mente cabe aos oftalmologistas boa parte do 
esforço para clareá-lo. Temos consciência 
que uma boa parcela dos jovens oftalmolo
gistas está bem preparada. O seu interesse 
é demonstrado na afluência às residencias, 
aos cursos de aperfeiçoamento e aos congres
sos. É difícil, mas não podemos nos deixar 
avassalar. Temos necessidade de nos orga
nizar e de nos defender contra todas estas 
agressões. Nada mais é possível fazer isola
damente. Ai estão presentes os problemas 
dos optometristas e contatólogos práticos 
tentando formar mais uma profissão em de
trimento dos interesses da sociedade como 
um todo e de nossa oftalmologia em parti
cular. 

Tirem nosso legítimo direito a praticar 
a refração e adaptação de lentes de contato 
que são atos médicos e parte do exame of
talmológico e teremos nossa especialidade 
esvaziada em muito e a sociedade brasilei· 
ra vítima da agressividade mercantilista dos 
que só desejam locupletar-se e somente para 
isto estão preparados. 

Aos óticos o que lhes compete? Aviarem 
as receitas de óculos.  Profissão digna e in
dispensável como auxiliar no atendimento of
talmológico. Tracemos linhas demarcatórias 
bem nítidas para que não sejam ultrapassa
das por nenhum dos lados. 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia é 
a organização que já existe para defesa da 
nossa classe. Todos devem conhecê-lo, apoiá· lo e criticá-lo quando necessário. 

Reconhecemos que vivemos em época 
onde há necessidade de associação e as dis· 
putas internas devem ser minimizadas. 

Os oftalmologistas tem muito a oferecer. 
Esperamos que isto seja reconhecido. 
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