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PARECER SOBRE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS 

 

Diante das divergências observadas na relação existente entre as empresas 
contratantes de serviços médicos e seus contratados, que resultaram em diversas 
queixas a nós formuladas por nossos associados, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) e a Federação das Cooperativas 
Estaduais de Serviços Oftalmológicos (FECOOESO), vem a público esclarecer o que se 
segue: 

A consulta oftalmológica é constituída de: anamnese, inspeção, exame das pupilas, 
medida da acuidade visual, refração, retinoscopia e ceratometria, fundoscopia, 
biomicroscopia do segmento anterior, exame sumário da motilidade ocular e do senso 
cromático. 

Esta definição, aparentemente restritiva, é, na realidade, suficientemente abrangente 
para permitir uma segura avaliação do paciente e leva em conta uma característica da 
especialidade, que alguns teimam em não considerar, o elevado custo da imobilização em 
equipamentos, a área mais ampla necessária aos consultórios oftalmológicos, e, em 
essência, o custo mais elevado desta infra-estrutura utilizada pelo oftalmologista no seu 
exame. 

O oftalmologista não pode, sob nenhum pretexto, aceitar nenhuma reformulação na 
definição do que é a consulta oftalmológica porque, além de abrangente, como já 
observado, essa definição tem caráter permanente, definitivo e atemporal, isto é, todos os 
seus componentes são utilizados em qualquer paciente, independentemente de sua  
idade e do intervalo de recorrência  ao consultório oftalmológico. 

A consulta oftalmológica, além de garantir ao oftalmologista a desincumbência de 
todos seus compromissos éticos com o paciente, é também sua garantia de redução das 
possibilidades de equívocos médicos que possam resultar em dano ao paciente e 
estimular demandas legais futuras. 

Não podemos perder de vista que o olho, não obstante seu reduzido tamanho, é órgão 
de notável complexidade estrutural e funcional, podendo ser acometido por 3.892 
doenças, incluindo  doenças próprias, associações sindrômicas  e manifestações oculares 
de doenças sistêmicas. Além do mais, o olho não é estrutura estanque na economia 
orgânica, mas, ao contrário, ele influencia o todo e é influenciado por ele.  

Essas considerações são feitas para ressaltar a importância de uma consulta 
oftalmológica completa, sem amputações de qualquer espécie ditadas por interesses 
outros que não os estritamente médicos. Pois só com os recursos semiológicos 
propiciados por uma consulta realizada em toda sua riqueza médica e tecnológica, está o 
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 oftalmologista plenamente habilitado a efetuar o diagnóstico e orientar, precoce e  
corretamente,  o tratamento de quaisquer doenças que possam compor o leque de 
interações olho/sistema e sistema/olho, já analisado acima. 

A tonometria ocular é exame complementar de diagnóstico, indispensável diante da 
hipótese, ainda que remota, de glaucoma e deve ser cobrado separadamente pelo 
estipulado no código 50.01.015-8. 

Tanto a AMB, o CBO e a SBO determinam e enfocam a necessidade de realização de 
Tonometria Ocular em todas as consultas oftalmológicas, desde que exeqüível, como 
forma de detectar, o quanto antes, manifestações de glaucoma nos pacientes 
examinados. 

A proposta de algumas empresas operadoras de planos de saúde em considerá-la 
realizável somente após 40 anos de idade não tem apoio científico, pois o glaucoma não 
existe apenas a partir desta faixa etária, podendo estar presente em crianças, 
adolescentes e adultos jovens. Com freqüência se associa transitoriamente a outras 
patologias como uveítes e traumas, podendo também ser encontrado em pacientes que 
se automedicam.  

A exclusão adotada por algumas operadoras, além de carecer de fundamentação 
adequada, cria riscos desnecessários para os pacientes. Praticamente todas as empresas 
filiadas a FENASEG, a ABRAMGE, a UNIDAS e as UNIMED’s aceitam estes critérios, por 
nós endossados. 

Ademais, o artifício utilizado por certas empresas contratantes de serviços 
médicos, de acrescentar exames complementares à consulta, criando o que se 
denomina vulgarmente “pacote”, atenta contra o Código de Ética Médica, 
caracterizando infração ao artigo 17 do referido código, que diz: “O médico 
investido em função de direção tem o dever de assegurar as condições mínimas 
para o desempenho ético-profissional da Medicina”.  

Colocamo-nos à disposição das empresas operadoras de planos de saúde para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.     

  
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2007. 

 
 
 
 

Luiz Carlos Portes Paulo César Fontes Harley Bicas 
Presidente da SBO Presidente da FECOOESO Presidente do CBO 
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