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As primeiras turmas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) receberam os conhecimentos de Oftalmologia na Santa Casa de Misericórdia, tendo, como professor, o oftalmologista Plínio de
Mendonça Uchôa. Com a vinda do Prof. Dr. Almiro de
Azeredo para a nossa escola, em 1959, o ensino de Oftalmologia passou a ser no Hospital das Clínicas e foram,
também, introduzidas algumas aulas na Comunidade.
Nas últimas quatro décadas, ocorreram pequenas modificações nas técnicas de ensino, na forma de avaliação dos alunos e na fase do
curso médico em que a disciplina  Oftalmologia  era ministrada; no entanto, a
estrutura da disciplina permaneceu inalterada até a atual reforma curricular.
No novo currículo da FMRP, a Oftalmologia, como disciplina isolada, teve substancial redução de carga horária; permaneceram nesse
"núcleo", tópicos de ensino que englobam uma revisão de Anatomia e Fisiologia do Aparelho Visual e os que dizem respeito a aspectos peculiares da área. É
esperado que os outros temas sejam mesclados em diversas unidades de ensino,
numa tentativa de adequação às tendências atuais da Pedagogia Médica, em que
uma das metas é proporcionar ao aluno maiores facilidades para integração dos
conhecimentos.
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Na fase atual da implantação da nova estrutura curricular,
quando o aluno passa pela disciplina de Oftalmologia, já teve dois contactos
com a especialidade, um deles, na iniciação à Saúde (RGC-120), e outro, na
Semiologia Especializada (RCG-315).
O presente simpósio:  Oftalmologia para o Clínico 
engloba o conteúdo da Unidade de Ensino RCG-449, que tem como objetivos
capacitar os alunos a:
 identificar e descrever o globo ocular e seus anexos e a
repercussão funcional dessas estruturas sobre o sistema visual;
 identificar e descrever alterações da normalidade e patologias oculares mais freqüentes em nosso meio;
 preconizar medidas para prevenção primária de perdas visuais;
 realizar o tratamento dos problemas oftalmológicos mais
simples e o tratamento inicial das urgências oftalmológicas;
 e fazer o encaminhamento adequado dos problemas
oftalmológicos mais complexos.
Pretendemos que os textos, aqui apresentados, constituam um dos recursos instrucionais que venham a propiciar aos alunos a consecução desses objetivos.
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