
 

 

São Paulo, 30 de novembro de 2022. 
 

 

A Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo vem informar o seguinte: 

 

A Comissão Mista de Serviço de Fellowship foi criada, em gestões passadas, com 

seguintes objetivos principais: 

 

1) Ajudar no dimensionamento do número de sub especialistas em Retina e Vítreo 

necessários, incluindo a distribuição demográfica, número de formandos e elementos 

de qualidade das Instituições para o atendimento de alto nível da população Brasileira.  

2) Iniciar um processo único e pioneiro no Brasil para resguardar o médico 

oftalmologista, que está se especializando em Retina e Vitreo, da exploração de mão 

de obra, por instituições de saúde, grupos financeiros entre outros, cujo único objetivo 

é a exploração dessa mão de obra altamente qualificada. 

3) Desenvolver, ao longo dos anos, uma avaliação saudável e mensurável dos Serviços 

que tem programa de fellowship.  

4) Retribuir à Sociedade Brasileira, na forma de atendimento de qualidade, visando o 

social e os menos favorecidos. 

A SBRV não olha apenas indivíduos, mas também, e, principalmente, o Brasil como um 

todo. 

É, portanto, um processo contínuo e não estanque, podendo e devendo ser aprimorado 

ao longo do tempo. Acertos e equívocos são naturais em um processo evolutivo. 

O programa contou com um exaustivo trabalho em equipe, onde mais de 150 reuniões 

foram feitas, incluindo ex-Presidentes da SBRV. Critérios foram desenvolvidos para dar 

um norte ao programa e que, desde o início, estava previsto a retroalimentação dos 

dados e reavaliações das normativas do programa.  Foram estabelecidas avaliações 

anuais das normativas do programa, sendo que uma readequação foi já feita 

recentemente esse ano e a próxima análise será feita no final de 2023. 

Os quesitos são revistos e aprimorados, sempre tendo em mente os princípios da 

criação desse programa. 

Esse programa não foi idealizado para criar competição entre serviços tampouco criar 

ranking ou qualificar um serviço em relação ao outro. 

Por fim, a SBRV recomenda a todos os candidatos à vaga de fellowship no Brasil, que 

escolham seus serviços independentemente das divulgações, ainda parciais, de 

resultados, uma vez que existem serviços que não finalizaram o processo.  

A união de todos torna a SBRV mais forte e coesa. 
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