
COLÓQUIOS
de oftalmologia 2014

De uma forma geral, a visão assume-se como o sentido mais valorizado pelo ser humano. Numa sociedade repleta de apelos visuais,

em que o contacto com o mundo real se faz inicialmente através dos olhos, é legítimo afirmar que os nossos olhos são de facto a

«janela para o mundo».

Não
tenhamos dúvidas, a visão deve ser

tratada, porque é um bem de todo e

qualquer ser humano, sendo essencial

que especialistas continuem a perpetuar
melhorias no âmbito da visão, da oftalmologia,
através de práticas clínicas e inovadoras em prol
de todos os que necessitam de apoio neste do-
mínio.
Muito se caminhou até aqui, no âmbito da Of-
talmologia, mas muito mais ainda existe para
fazer. A evolução tecnológica e a possibilidade
de intervenção terapêutica aportou um novo

lema, «prevenir para curar», e que alcançou uma
dimensão extra relevante, ou seja, adquiriu uma

exigência que não pode ser descurada em termos
de saúde pública.
A Oftalmologia é portanto uma das especialida-
des que aporta um conjunto de patologias que,

pela sua relevância na prevenção da cegueira,

justifica que se implementem rastreios, se pro-

movam campanhas de informação e educação

para a saúde, se fomentem colóquios, congressos
e eventos sobre a temática, tudo para que sejam
criados mecanismos e medidas preventivas no
âmbito da Oftalmologia.
O Centro de Estudos de Ciências da Visão da

Faculdade de Medicina da Universidade de Lis-
boa, do Serviço de Oftalmologia do Hospital de

Santa Maria (CHLN) e do Instituto de Oftal-

mologia Dr. Gama Pinto organizaram, no passa-
do dia 31 de janeiro e 1 de fevereiro, os Colóquios
de Oftalmologia 2014, celebrados em Cascais,
em simultâneo com o Curso EUPO - European
University Professors of Ophthalmology.
Foram diversos os convidados e oradores presen-
tes, todos eles de reconhecida valia no panorama
nacional e internacional ao nível da Oftalmolo-

gia. Curso EUPO, atualidades em Oftalmologia,
gestão em Oftalmologia, diversos casos clínicos,
entre outros, foram alguns dos temas existentes



no evento. Além disso, foi dada a «palavra» a es-

pecialistas como Enfermeiros e Ortoptistas.

QUEM ESTEVE PRESENTE

Os convidados de honra estrangeiros foram o

Professor Doutor Miguel Burnier, do Canadá

e o Professor Doutor Farhad Hafezi, da Suíça,

que apresentaram trabalhos científicos, respeti-
vamente sobre a retina ( Leucocória e Retino-
blastoma) e sobre a córnea (Keratite Infeciosa e

cross-linking).
O curso EUPO versou sobre o tema " Retina Pe-

riférica - Retina na Criança" e que contou com

a participação dos Exmos. Senhores Doutores

e Doutoras. José Pita Negrão, Angela Carnei-

ro, João Figueira, Pedro Menéres, Victor Ago-
as, Mun Faria, Helena Proença, Helena Filipe,
Maia Seco, Marco Medeiros, Ricardo Parreira,
Rita Flores, Isabel Pires e Natália Ferreira.

Em simultâneo ocorreu igualmente o encontro



de enfermeiros e ortoptistas com a participação
de muitos profissionais que debateram questões
relacionadas com a instrumentação era bloco

operatório, cuidados pré-operatórios e rastreio

da Retinopatia Diabética.
Foi igualmente significativa a exposição técnica

que contou com a presença da indústria farma-
cêutica e de dispositivos médicos.

Os trabalhos terminaram no sábado, dia 1 de feve-

reiro, cerca das 13H00, tendo o encerramento sido

realizado pelo Presidente dos Colóquios de Oftal-

mologia desde há vários anos, o Senhor Professor

Doutor António Castanheira Diniz e pelos Vice-
-Presidentes Senhor Professor Doutor Manuel
Monteiro Grillo, Professor Doutor Carlos Mar-

ques Neves e Doutora Luísa Coutinho Santos.


