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Carta ao editor
Inicialmente agradecemos a leitura, interesse e o elogio ao 

nosso artigo “Perfil Multicêntrico do Acadêmico de Medicina e 
suas Perspectivas sobre o Ensino da Oftalmologia”.(1)

Sobre o ensino na perspectiva do aluno observamos que 
95,9% consideraram oftalmologia importante na sua formação 
como médicos generalistas, entretanto apenas 31% se sentem 
seguros para atender pacientes com afecções oculares.(2) Arti-
gos como o de Quillen(3) que você mencionou ou Lippa,(4) são 
relevantes para essas circunstâncias, e ratificam essa informa-
ção. Mostram o déficit de ensino oftalmológico na graduação, 
consideram motivos para esse problema e definem propostas 
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para melhora-lo. 
Observamos que as ligas são uma importante forma de 

organização discente e   entendemos que fazem uma ponte entre 
o ensino curricular tradicional e as necessidades do aluno em se 
aprofundar no tema por ele escolhido.   Nesse perspectiva o aluno 
assume uma posição ativa na busca do conhecimento, participa 
de uma programação científica por ele selecionada, que dá tanto 
suporte e apoio ao programa de ensino tradicional, como também 
inclui outros assuntos do seu interesse que considera importante 
na sua formação. Acreditamos que a inclusão das ligas acadêmi-
cas nesse contexto é uma ferramenta de destaque que auxilia no 
ensino médico.   
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