
Situação em Portugal 
M a i s d e d o i s m i l h õ e s d e 
portugueses são a t ing idos por 
dificuldades em ver, sendo as mulheres 
m a i s a f e t a d a s ( 2 7 , 5 % ) q u e o s 
homens.A percentagem de pessoas 
com dificuldades em ver aumenta com 
a idade: cerca de 9% até aos 34 anos, 
14% entre 35 e 44 anos, 30 a 32% 

entre 45 e 74 anos, e superior a 40% para idades mais 
avançadas (INS 2014). Estima-se que entre os adultos com 
mais de 50 anos, cerca do 42 mil (1,0%) sofram de cegueira 
e mais de 260 mil (6,2%) sofram de perda da visão moderada 
e grave na população (Bourne RRA et al. 2014).  

A esta carga epidemiológica associa-se o impacto 
socioeconómico.  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Custos socio-económicos  
Entre 203 e 722 

milhões de euros 
devido a perdas de 

produtividade. 

Perto de 300 mil portugueses 
com mais de 50 anos sofrem 
de cegueira ou perda de visão 
moderada e grave. 

A t r a v é s d e d i f e r e n t e s 
metodologias, estimam-se que 
a produtividade varie entre 203 
e 722 m i l hões de eu ros . 
Indiv idualmente, as perdas 
associadas à cegueira variam 
entre 74 e 185 milhões de 
euros. Por sua vez, a redução 

de produtividade associada à 
perda moderada e grave da 
visão varia entre 130 e os 555 
milhões de euros. 
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Custos devido a perdas de 
produtividade por cegueira 

e perda da visão moderada 
e grave na população com 

mais de 50 anos

Prevalência da cegueira e 
perda da visão moderada e 
grave na população com 
mais de 50 anos

A perda de visão é evitável?

Pelo menos 50% da perda de visão pode ser 
evitada.  

Muitas pessoas mais velhas vivem com perda de visão 
evitável. 


Quase dois terços da perda de visão em pessoas mais 
velhas são causados por erro de refração e catarata.  


Ambas as condições podem ser diagnosticadas 
atempadamente por um simples exame ocular.  

Na maioria dos casos, a visão da pessoa pode ser 
melhorada prescrevendo óculos adequados ou cirurgia 
de catarata.

Milhões de euros

Método do salário 
mínimo

Método do rendimento 
nacional bruto

Método do PIB ajustado por-
PPP



Percurso do doente no SNS  
O percurso do 
doente com 
problemas de visão 
no Serviço Nacional 
de Saúde está 
claramente definido. 
Contudo, existem 
vários 
estrangulamentos 
que limitam o 
acesso do doente a 
cuidados de saúde da 
visão. 

Estrangulamento 1 
Limitada cobertura de 
médicos de família. O SNS 
assume que o ponto de 
acesso primordial é o 
médico de familia. Contudo, 
pelo menos 770 mil utentes 
do SNS não têm médico de 
família atribuído. Assim, 
enfrentam várias restrições 
no acesso às prestações de 
saúde, desde o diagnóstico, 
referenciação e tratamento. 

Estrangulamento 2 
A aposta na deteção 
precoce é insuficiente. Tal 
como em outras áreas, a 

aposta na saúde visual 
passa pela deteção precoce 
de problemas da visão, 
através de rastreios 
oportunistas em idades 
pediátricas ou em 
populações mais 
vulneráveis. Por exemplo, o 
observatório da diabetes 
estima que existam 564 mil 
doentes com diabetes tipo 2 
a necessitar de rastreio da 
retinopatia diabética. 

Estrangulamento 3 
Forte restrição do acesso 
a consulta de 
especialidade de 
oftalmologia. Em média, 
um doente aguarda 171 dias 
por uma consulta de 
oftalmologia. 90% dos 
doentes esperaram mais de 

111 dias por uma consulta 
médica. Internacionalmente, 
recomenda-se a existência 
de um 1 oftalmologista por 
cada 20.000 habitantes. 
Segundo este rácio a rede 
hospitalar do SNS 
necessitaria de 502 
Oftalmologistas (184 na 
Região Norte, 90 na Região 
Centro, 180 na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, 25 na 
Região do Alentejo e 23 na 
Região do Algarve), pelo que 
atualmente há um défice 
cerca de 155 (40h) em todo 
o Continente. Contudo, 
também será necessário 
aumentar a produtividade da 
resposta.Assumindo a 
mesma produtividade de 
2016 seriam necessários 
mais 268 médicos ETC. 

S
a

ú
d

e
 d

a
 V

is
ã

o



Estrangulamento 4 
Falta de capacidade para 
pagar óculos e lentes das 
populações com menor 
poder económico. Em 
2010, perto de um terço de 
20% da população com 
menor rendimento 
enfrentava despesas 
catastróficas, ou de 
empobrecimentos com 
pagamentos diretos. Perto 
de 50%das despesas diretas 
referiam-se a medicamentos, 
15% a prestações de saúde 
em ambulatório e 9% a 
dispositivos e equipamentos 
médicos.  

A prestação social 
“Complemento Solidário do 
Idoso” permite a 
comparticipação de 75% da 
despesa na aquisição de 
óculos e lentes até ao limite 
de 100 euros, por cada 
período de dois anos 
Contudo, em 160.482 
beneficiários, apenas 3.053 
pediram o reembolso ao 
nível de despesa com a 
aquisição de óculos e lentes, 
totalizando 278.075,10€. 
Infelizmente, a utilização 
desta prestação social é 
ainda residual. 

Residuais os pedidos de 
reembolso ao nível de 
despesa com a aquisição de 
óculos e lentes (3.053), 
totalizando 278.075,10€ 

Estrangulamento 5 
Tempo excessivo de 
espera para cirurgia. Em 
2016, a mediana de tempo 
de espera foi de 2,43 meses, 
com 46 448 doentes a 
aguardar cirurgia 
oftalmológica.  

O percurso extra-
SNS 
Face aos estrangulamentos 
descritos, os doentes são 
muitas vezes obrigados a 
optar pelo setor privado com 
fortes implicações em 
termos de barreiras 
económicas ao acesso.  
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Óptica



O Optometrista  
O Optometrista é um 
especialista dos cuidados da 
saúde primários visuais, que 
pratica Optometria e que 
fornece cuidados extensivos 
em visão e sistema visual, 
que inclui refracção e 
prescrição, detecção/
diagnóstico e 
acompanhamento/
tratamento de doenças 
oculares e a reabilitação/
tratamento de condições do 
sistema visual. 

A integração do 
optometrista, enquanto 
técnico de saúde, do ou em 

colaboração com o Serviço 
Nacional de Saúde 
potenciaria o acesso a 
cuidados de saúde da visão. 
O seu posicionamento, 
poderá enquadrar-se como 
uma prestação de cuidados 
de saúde primários, 
permitindo a triagem de 

situações que requeiram 
cuidados de saúde 
diferenciados de 
oftalmologia, tal como o 
desenvolvimento de 
programas de rastreio 
oportunistas para idades 
pediátricas e populações 
vulneráveis (e.g. diabéticos).  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Cenários 
Os cenários de evolução para a definição do papel do 
optometrista no SNS, passam pela manutenção do A) status 
quo, B) Regulamentação da profissão apenas fora do SNS e 
sem Convenção, C) Regulamentação da profissão apenas 
fora do SNS mas com convenção e D) Regulamentação e 
integração dos Optometristas no Serviço Nacional de Saúde.  

De acordo com os ratios internacionais, uma cobertura total 
da população portuguesa necessitaria de cerca de 1.000 
optometristas (1 para cada 10.000 habitantes). O impacto 
financeira da contratação de 1.000 optometristas pelo SNS 
representaria cerca de 28 milhões de euros por ano. Por sua 
vez, o investimento necessário à instalação de 250 gabinetes 
devidamente apetrechados está estimada em 4,6 milhões de 
euros. 

O custo associado ao cenário D) representa uma fração dos 
custos económicos do não tratamento e do custo com 
cuidados  secundários.
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