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Um dos passatempos favoritos de es-
tudiosos da teoria da decisão é testar mé-
dicos em questões que envolvem estatís-
ticas -- e os resultados são assustadores. 
Num trabalho de 1982, David Eddy pediu 
a profissionais de saúde que estimassem 
a chance de uma paciente que apresen-
tou mamografia positiva para neoplasia 
de fato ter a doença, considerando que a 
probabilidade de uma mulher ter câncer 
é de 1%, a sensibilidade do exame, de 
80%, e a taxa de falsos positivos, de 9,6%. 
Cerca de 95% dos médicos cravaram que o 
risco era de 75%, quando a resposta certa é 
7,7%. Se você fizer a conta, verá que de cem 
mulheres testadas, quase dez (9,6%) apre-
sentarão falso positivo e menos de uma (80% 
de 1%) será um positivo real. Não vou expli-
car aqui os vieses cognitivos que fazem os 
médicos e as pessoas em geral interpretarem 
números tão mal, mas, decididamente, é algo 
com que devemos nos preocupar.

Faço essas observações devido às críti-
cas que recebi por ter defendido que opto-
metristas possam prescrever óculos. Receio 
que também aqui nossos valorosos doutores 
sejam vítimas de uma cegueira estatística. 
Segundo o estudo Demografia Médica, atu-
am no país 9.962 oftalmologistas, o que dá 
quase um profissional para cada 20 mil ha-
bitantes. Se o oftalmologista dedicasse 15 
minutos a cada um trabalhando oito horas por 
dia, levaria dois anos e meio para ver todos. 

Como parcela considerável da população pre-
cisa de atendimento pelo menos anual --sem 
mencionar cirurgias--, a conta não fecha. 
O déficit de oftalmologistas não é exclusivo do 
Brasil. O mundo todo discute o que fazer para 
atender à demanda, que cresce com o enve-
lhecimento populacional. Experts como Serge 
Resnikoff defendem treinar equipes multidis-
ciplinares formadas por oftalmologistas, médi-
cos de outras especialidades, optometristas e 
ortoptistas. Só o que não faz sentido é deixar 
pessoas sem enxergar direito por disputas de 
mercado.

Hélio Schwartsman 
é bacharel em filosofia

Réplica do presidente 
do Conselho Brasileiro 

de Oftalmologia
 
Caro Sr. Hélio Schwartsman,

Seguem informações para subsidiar a cor-
reção do texto “cegueira estatística” do ilustre 
jornalista:

1. O censo oftalmológico realizado pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 
em 2010 contou 17.740 oftalmologistas bra-
sileiros o que perfaz um oftalmologista para 
12.134 habitantes;  

Presidente do CBO e articulista 
debatem optometria

Em 13 de outubro, o articulista Hélio Schwartsman publicou artigo defendendo a 
autorização para que pessoas sem formação médica realizem procedimentos 
relacionados com a prescrição de lentes de grau. No mesmo dia, o presidente do 
CBO, Milton Ruiz Alves, enviou réplica ao articulista que, em seguida, enviou tréplica 
ao presidente do CBO, respondida imediatamente. Acompanhe todos os lances da 
polêmica.

Artigo publicado na página 2 do jornal Folha de S. Paulo de 13 de outubro de 2013

CEguEiRA EStAtíStiCA

Se o oftalmologista 
dedicasse 15 
minutos a cada um 
trabalhando oito 
horas por dia, levaria 
dois anos e meio para 
ver todos.
Hélio Schwartsman
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    2. Caso, cada oftalmologista dedicasse 
15 minutos a cada pessoa trabalhando oito 
horas por dia, levaria um ano para examinar 
todos os brasileiros; 

3. No entanto, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) preconiza que um terço da po-
pulação seja avaliado por ano, dessa forma, le-
varia cerca quatro meses para examinar todas 
as pessoas;

4. O Dr. Resnikoff fala em equipes multi-
disciplinares de oftalmologia para atuarem em 
países em que há falta de oftalmologistas. Em 
Moçambique, por exemplo, a relação é de um 
oftalmologista para cada milhão de habitantes. 

5. E, finalmente, o ilustre jornalista ao reve-
lar que fez estas observações em “função de 
críticas recebidas por ter defendido optome-
tristas”, mostrou estar entre os que enxugam 
gelo no polo ártico. Não seria mais correto, pri-
meiro corrigir a “cegueira estatística” e depois 
argumentar com a “teoria da decisão” que, ali-
ás, sabem os bem informados, não discrimina 
quaisquer profissionais, nem mesmo médicos 
ou jornalistas, ou mesmo aqueles que se jul-
gam imparciais.

 

Dr. Milton Ruiz Alves
Presidente do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia e professor 
Associado da FMUSP

tréplica do articulista 
Hélio Schwartsman

Caro Milton,
 
1) Se o CBO e o CFM (de onde tirei os 

quase 10 mil) não conseguem chegar a um 
consenso sobre o número de oftalmologistas 
em atuação, está provado que a categoria 
médica como um todo não dá muita atenção 
para números e planejamento, o que é preo-
cupante.

 2) Bem, para tornar as contas mais re-
alistas (não desenvolvi isso muito na coluna 
por falta de espaço), teríamos de considerar 
quantos desses profissionais atuam para o 
SUS. Imagino que não passem de 1/3 e, mes-
mo assim, nem todos em regime de exclusivi-
dade. Assim, parece seguro afirmar que, para 
a maioria da população, os números seriam 
bem piores.

 3) O problema aqui é que alguém precisa 
triar o terço que necessita de consultas anuais 
e, para fazê-lo, é necessário que alguém veja 
esses pacientes. Em vários países desenvolvi-
dos, optometristas ajudam nessa tarefa.

 4) Voltemos então ao problema do SUS. 
Além de boa parte dos oftalmologistas não 

trabalharem para a rede pública (o que é per-
feitamente legítimo, pois ninguém deve ser 
obrigado a atuar onde não queira nem por um 
salário com o qual não concorde), temos um 
desequilíbrio regional significativo. Em certas 
áreas do Brasil, a situação é de perfil mo-
çambicano e só isso já justificaria a adoção 
de estratégias como a sugerida por Resniko-
ff, que, em trabalho de 2012 (“The number 
of ophthalmologists in practice and training 
worldwide: a growing gap despite more than 
200 000 practitioners”) diz textualmente que 
a estratégia de equipes multidisciplinares vale 
também para países desenvolvidos, já que a 
população idosa tem aumentado num ritmo 
duas vezes maior do que o de oftalmologistas.

 5)      Jamais sugeri que os múltiplos vises 
cognitivos que acometem nossa espécie não 
valem para mim.

 6)      É claro que tudo no mundo é possí-
vel, mas se Estados responsáveis e desenvol-
vidos como Holanda, Austrália, Canadá, EUA e 
muitos outros autorizam optometristas a pres-
crever óculos para a população (em alguns 
casos até a operar olhos), custa-me crer que 
só o Brasil, que insiste na exclusividade dada 
aos oftalmologistas, esteja certo.

 Abraço,

Hélio Schwartsman

 

Resposta do presidente 
do Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia
 
Caro Sr. Hélio Schwartsman,

Muitíssimo obrigado pela resposta e pela 
possibilidade deste diálogo. As considerações 
abaixo foram feitas respeitando-se a numera-
ção que você utilizou no texto de sua resposta.

Caso, cada 
oftalmologista 
dedicasse 15 
minutos a cada 
pessoa trabalhando 
oito horas por dia, 
levaria um ano para 
examinar todos os 
brasileiros
Milton Ruiz Alves

Milton Ruiz, 
Presidente do CBO
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1. A explicação para os diferentes núme-
ros no que se refere ao total de médicos of-
talmologistas atuantes no país é a seguinte: 

a) o censo oftalmológico CBO 2010 con-
tou todos os médicos oftalmologistas em 
exercício no Brasil. O número total encontra-
do foi confrontado com aquele do cadastro 
de visitas que as indústrias Alcon, Allergan e 
Essilor fazem aos médicos oftalmologistas. Na 
metodologia empregada, os médicos oftalmo-
logistas que atuam em mais de um domicílio 
foram contados como apenas um. Daí, o nú-
mero 17.740 oftalmologist as e a relação de 
um oftalmologista para 12.134 habitantes. O 
fornecimento deste cadastro do CBO para o 
MS propiciou neste ano que o cadastramento 
de médicos e/ou clínicas privadas para a exe-
cução do Programa Olhar Brasil passasse de 
400 para 1600. O MS considerou este fato 
primordial para o bom resultado obtido nes-
te programa este ano (isto porque o MS não 
dispunha de cadastro atualizado dos oftalmo-
logistas brasileiros). Para contribuir com o MS 
nesta área, de quem somos parceiros muito 
próximos há mais de 20 anos, no momento, 
estamos conduzindo uma atualização do cen-
so oftalmológico. 

b) a AMB conta o número total de médicos 
oftalmologistas especialistas com título emiti-
do por ela (AMB); o número é parecido com o 
apresentado por você no artigo. 

c) o CFM conta o número total de médi-
cos oftalmologistas especialistas pela AMB 
que registraram o diploma nos CRMs; e aqui o 
número é bem menor que o apresentado pela 
AMB.

2. No SUS, de fato, atuam menos de 5 mil 
oftalmologistas credenciados (perto de 1/4 
dos oftalmologistas) porque o governo federal 
não contrata médicos oftalmologistas e não 
permite o credenciamento universal do of-
talmologista no SUS. O credenciamento uni-
versal dos oftalmologistas no SUS é bandeira 
antiga da categoria e teria ajudado a minimi-
zar estas dificuldades no atendimento médico 
oftalmológico.  O MS estabeleceu em maio de 
2008 a Política Nacional de Atenção Especia-
lizada em Oftalmologia (PNAEO), um progra-
ma de ordenamento aos Estados e Municípios 
com serviços de Atenção Especializada em 
Oftalmologia com a criação de Redes esta-
duais e regionais para funcionar em hospitais 
gerais ou especializados ou em ambulatórios 
especializados em assistência oftalmológica.  
Quando estiver implantada, a PNAEO deverá 
contribuir para diminuir estas dificuldades na 
área da saúde ocular.  

3. Nos países indicados o número de mé-
dicos oftalmologista é bem menor proporcio-
nalmente que no Brasil (não considere aqui o 
número de profissionais do CFM ou da AMB). 

No Brasil, a legislação vigente impede a ven-
da casada (prescrição e comércio dos óculos 
pelo mesmo profissional). Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, considerando-se a prescri-
ção de óculos para as crianças, os optometris-
tas prescrevem cinco a seis vezes mais óculos 
do que os oftalmologistas. No Brasil, você tem 
razão, é necessário aumentar o número de 
oftalmologistas se o modelo atual prevalecer. 

4. Voltemos então ao pro blema da assis-
tência oftalmológica no SUS. Se houvesse o 
credenciamento universal do médico oftalmo-
logista no SUS haveria um aumento substan-
cial de médicos oftalmologistas trabalhando 
na rede pública. Fazer consultas oftalmoló-
gicas e poder realizar os procedimentos no 
SUS, como por exemplo, a cirurgia da cata-
rata, é o sonho da maioria dos oftalmologistas 
em exercício. Nas áreas em que ocorre dese-
quilíbrio regional significativo o CBO trabalha 
com o MS para que o atendimento primário 
em saúde ocular possa ser realizado pelo mé-
dico do PSF, bem como por meio de telemedi-
cina supervisionar este trabalho de campo.  O 
número de oftalmologistas no Brasil aumenta 
cerca de um mil por ano.  No momento, o CBO 
está credenciamento serviços oftalmológicos 
que possam fo rmar mais oftalmologistas, es-
pecialmente nas regiões norte e nordeste.

5. Não deveria ter abordado o assunto da 
forma como o fiz neste item.

6. Países como a Inglaterra contabilizam 
que empregar o optometrista para a condução 
de programas de prevenção, como o do glau-
coma, no final, custa mais caro para o país, do 
que se conduzido pelo oftalmologista. A reali-
zação do exame refratométrico (para verificar 
os graus das lentes dos óculos) é o momento 
que o oftalmologista diagnostica doenças que 
mais tarde poderão comprometer a visão das 
pessoas e o optometrista não. Isto, sem consi-
derar o  fato de a formação dos optometristas 
nos países que você citou ser muito melhor 
que a daqueles que se dizem optometristas 
aqui. No Brasil, a optometria não é regulamen-
tada por lei para atendimento médico ou para 
fazer o exame refratométrico. O optometrista 
aqui pode exercer a profissão de óptico e aviar 
a receita médica da prescrição de óculos. O 
optometrista no Brasil faz cursos de capacita-
ção de 60 horas a 2 anos de duração.

Mais uma vez, gostaria muito de agradecer 
a sua disponibilidade em responder e de me 
colocar a sua disposição para esclarecimen-
tos e mesmo para uma conversa amigável. 

Abraço,

Dr. Milton Ruiz Alves
Presidente do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia e professor 
Associado da FMUSP
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I
sto significa que, a partir de 02 de Janeiro de 2014, as 
operadoras de planos privados de assistência à saúde são 
obrigadas a conceder cobertura para 87 novos procedimen-
tos, incluindo 37 medicamentos orais para o tratamento do-
miciliar de diferentes tipos de câncer.
Para o diretor administrativo da Federação das Coopera-

tivas Estaduais de Serviços Administrativos em Oftalmologia 
(FeCOOESO), Reinaldo Flávio Costa Ramalho, a principal mo-
dificação positiva relacionada à Oftalmologia foi a ampliação da 
possibilidade de prescrição da Tomografia de Coerência Óptica 
(OCT). 

“Considerando que se trata de exame padrão-ouro em di-
versas situações, a decisão não poderia ser mais correta”, de-
clarou Ramalho, que também é integrante do Comitê Técnico 
do CBO e consultor em gestão estratégica em Oftalmologia 
– setor de Saúde Suplementar.

De acordo com Ramalho, o exame passa a ter cobertura 
obrigatória quando preenchido um dos seguintes critérios:

a)   Acompanhamento de pacientes em tratamento ocular 
quimioterápico (pacientes que apresentem a forma exsudativa, 
também conhecida com úmida ou neovascular, da Degenera-
ção Macular Relacionada à Idade – (DMRI), incluindo o exame 
inicial realizado antes do início do tratamento antiangiogênico;

b)   Acompanhamento e confirmação diagnóstica das se-
guintes patologias retinianas:

- Edema macular cistóide (relacionado ou não à obstrução 
venosa);

- Edema macular diabético;
- Buraco macular;
- Membrana neovascular sub-retiniana (que pode estar pre-

sente na DMRI, estrias angióides, alta miopia, tumores oculares, 
coroidopatia serosa central);

- Membrana epirretiniana;
- Distrofias retinianas.
“Em minha percepção, constituía contrassenso assegurar 

cobertura para o referido exame apenas quando o paciente 
portador de DMRI exsudativa se encontrava em tratamento 
com Anti-VEGF. Afinal, como seria possível indicar tratamento 
sem a possibilidade de facultar diagnóstico prévio? Com a pu-
blicação da citada resolução, a agência reguladora corrigiu esta 
distorção”, afirmou.

O diretor da FeCOOESO ressalta ainda que com a incor-
poração da Terapia Antineoplásica oral para tratamento do 
câncer, o novo rol também incluiu da Ciclofosfamida para tra-
tamento do Retinoblastoma, independente de especificação da 
fase em que se encontra a doença.

 

   E o que a Oftalmologia perde?
        
Para Ramalho, entretanto, vários procedimentos oftalmoló-

gicos amparados pelas melhores evidências científicas disponí-
veis não foram incorporados ao novo Rol. Cita como exemplos: 
- aberrometria ocular total ou análise da frente de onda (wave-
front) da óptica ocular, planejamento personalizado da cirurgia 
refrativa com base na análise de frente de onda ocular total 
ou da córnea, Crosslinking do colágeno corneano para evitar a 
progressão do Ceratocone, tratamento com antiangiogênicos 
para edema macular secundário à oclusão de veia da retina 
(OVR) e Diabetes (EMD), crioterapia conjuntival adjuvante para 
exérese de tumores conjuntivais malignos, enxerto de mem-
brana amniótica para reconstrução da superfície ocular em ca-
sos de queimaduras, penfigóide cicatricial, olho seco severo, 
etc, Tomografia de Coerência Óptica (OCT) para diagnóstico e 
acompanhamento do Glaucoma, Panfotocoagulação na Reti-
nopatia da Prematuridade.

“Considerando particularmente que a maculopatia diabética 
encontra-se presente em 50% dos pacientes diabéticos que 
procuram o oftalmologista por redução da auidade visual, po-
dendo inclusive constituir o primeiro sintoma da retinopatia, fica 
claro que a ausência da cobertura de tratamento desta patolo-
gia com emprego de Antiangiogênicos representa um viés, pois 
impossibilita o acesso dos usuários portadores desta condição 
a uma alternativa terapêutica que muitas vezes pode represen-
tar o único tratamento disponível”, disse.

Por outro lado, o consultor considera que a garantia de 
cobertura obrigatória para terapia oral antineoplásica em ca-
ráter domiciliar representa relevante mudança na estrutura dos 
benefícios até então ofertados pelas operadoras de planos pri-
vados de assistência à saúde.

“Não é difícil entender que a extensão da cobertura levaria 
a relevante impacto no custo atuarial vigente, com consequente 
repercussão no “ticket” médio do setor, o que terminaria por re-
duzir a capacidade financeira da população em adquirir ou man-
ter planos de saúde” concluiu Reinaldo Flávio Costa Ramalho.

A Oftalmologia e o novo Rol da ANS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) publicou em 21 de outubro a 
Resolução Normativa RN Nº 338, que fixa as 
diretrizes de Atenção à Saúde Suplementar 
e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde vigente. 

Reinaldo Flávio Costa Ramalho


