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EDITORIAL

Assistimos ao fecho e suspensão da quase totalidade de procedimentos e consultas eletivas em
Oftalmologia nos meses de Março e Abril. Por um lado, contribuiu obviamente para distanciamento
social e prevenção da disseminação da COVID-19, sobretudo tendo em conta a vulnerabilidade de
uma importante proporção de doentes em Oftalmologia com idade avançada e /ou co-morbilidades
sistémicas significativas. Por outro lado, permitiu aos serviços uma reorganização do work-flow,
educação dos profissionais de saúde e aquisição de EPIs, ou seja, uma preparação mais robusta
para lidar com o desconhecido. 

Agora, é tempo de recomeçar e de considerar o processo de reabertura de cuidados em
Oftalmologia. Contudo não aguardamos que alguém que sinalize “tudo bem!” nos permita voltar a
práticas de antigamente. Estamos todos a recomeçar de forma gradual, cuidadosa, faseada e
organizada. Cada organização deverá fazer as suas próprias decisões do regresso à atividade
baseada em fatores locais e regionais e evidência crescente na área.

O Royal College of Ophthalmology e a American Academy of Ophthalmology criaram uma
colecção vasta de conteúdos diversos sobre a reabertura de serviços que cobrem desde a
consideração do impacto financeiro nos serviços, formas de comunicação e nurture do staff,
guidelines sobre segurança operacional e processos, estratégias de abertura de cada uma das
sub-especialidades, incluindo priorização de cirurgias e consultas, dicas para aumentar a
produtividade dos serviços durante a pandemia, entre muitos outros. 

Neste editorial, enfatizamos alguns pontos significativos (em alguns casos, até surpreendentes!)
destas duas sociedades internacionais no que respeita ao re-regresso da rotina em Oftalmologia:

- A cirurgia em Oftalmologia está dotada de características que a fazem consumir menos recursos
num Hospital em comparação com outras especialidades, pelo que é lógico começar pela nossa
especialidade no que respeita a retoma da atividade cirúrgica: quase todos os casos são
realizados em regime de ambulatório, a maioria pode ser realizada com anestesia local/sedação,
não existe necessidade de sangue e envolve pequenas equipas cirúrgicas.

NOVO NORMAL E NOVAS OPORTUNIDADES!
Inês Leal e João Barbosa-Breda

https://www.bcg.com/Images/BCG-on-Agile-Nov-2018_tcm9-208100.pdf


- Priorização de cirurgias realizada por cada serviço e disponibilizada às equipas a lista de
cirurgias com carácter emergente, urgente, semi-urgente, semi-electiva e totalmente electiva. 

- É aceitável retomar a tonometria por sopro, uma vez que há consensos de experts que afirmam
haver baixo risco de transmissão ao staff ou outros doentes quando esta manobra é realizada em
doentes sem sinais de conjunitivite, realizando sempre os seguintes passos: limpeza da cabeça do
instrumento com uma toalhita desinfetante apropriada e realização de 3 puffs  de ar entre cada
doente para limpar a ponta.

- Considerar realizar menos cirurgias por período,  midríase on table, cirurgia de catarata bilateral
no mesmo dia em casos de catarata muito densa bilateral e/ou co-morbilidades que tornem
o shielding desejado desses doentes 

- Ênfase em clínicas 1-stop shop, clínicas virtuais, consultas telefónicas e em vídeo-conferência,
sempre que aplicável e possível.

- Necessidade de fomentar uma cultura de suporte e de compreensão junto do staff médico e não
médico, bem como de implementar dinâmicas de combate ao stress e burn-out. 

- Sugestão de realizar inquéritos de satisfação sobre a segurança e conforto sentido pelos doentes
durante a sua visita à clínica/hospital.

Os documentos completos e webinars sobre reabertura de serviços e atividades em Oftalmologia
durante a pandemia COVID-19 estão disponíveis nos seguintes links:

- AAO aqui
- Royal College of Ophthalmology aqui

Os Oftalmologistas portugueses estão

empenhados em voltar ao trabalho, às rotinas e

missão de proteger a saúde visual dos

portugueses, mantendo a segurança de todos

os players deste processo!

Existe um novo futuro na Oftalmologia!

https://www.aao.org/practice-management/resources/reopening-recovery
https://www.rcophth.ac.uk/about/rcophth-covid-19-response/rcophth-guidance-on-restoring-ophthalmology-services/
https://www.rcophth.ac.uk/about/rcophth-covid-19-response/rcophth-guidance-on-restoring-ophthalmology-services/
https://www.rcophth.ac.uk/about/rcophth-covid-19-response/rcophth-guidance-on-restoring-ophthalmology-services/


Recomendações do Colégio de Oftalmologia
sobre o regresso à actividade clínica

O primeiro GER 100% virtual! 

Dois vencedores portugueses no EyeWiki
International Contest 2020

Decorreu, em modo virtual, a 1ª parte da  Iª Reunião

Virtual do GER no dia 5 Set. Destacamos o elevado

nível científico do, já habitualmente interessante, Curso

RETINA UPDATE, creditado pela UEMS. O mesmo

aconteceu com as rubricas "GER em Debate Retina

Médica" e  "GER em debate Retina Cirúrgica". Ambas

foram reduzidas a 3 tópicos sendo os restantes

apresentados na 2ª parte da reunião que irá decorrer a

10 Out 2020 (o programa será em breve

disponibilizado). A reunião contou ainda com a

colaboração do Prof Giovanni  Staurenghi de Milão e a

Prof.a Gemmy Cheung de Singapura que abordaram

aspetos da imagiologia campo amplo e caraterísticas

que diferenciam as vasculopatias polipóides em

caucasianos e asiáticos, respetivamente. A Reunião

contou com mais de 350 inscritos e foi uma

aprendizagem e adaptação aos novos métodos de

formação médica em medicina.

Dr. José Henriques,  Presidente do GER

Já foram revelados os vencedores do Concurso Internacional de melhores artigos da
EyeWiki no ano de 2020. Entre eles, temos o orgulho de ter dois vencedores
portugueses. Desde o início do concurso, Portugal tem tido sempre vencedores! 

Dr. Tiago Morais Sarmento - "Vitreous Wick Síndrome".
Artigo completo acessível aqui

Dra. Ana Miguel - "Deep sclerectomy".
Artigo completo acessível aqui

https://eyewiki.org/Vitreous_Wick_Syndrome
https://eyewiki.org/Deep_sclerectomy
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A Inflamação Ocular em
formato misto: presencial

e virtual!
InflammEye

9 de Setembro 2020
Quiaios

O inflammEye surge como um curso pre-congresso da SAIS (Summer Autoimmunity

School),  um workshop de doenças autoimunes que já vai na 6ª edição direcionado

sobretudo para  internos de especialidades médicas, e organizado pela Medicina

Interna  do  hospital Beatriz Ângelo que se dedica a esta subespecialidade. 

É um curso que nasceu da ideia de partilharmos um pouco da nossa experiência de

uma consulta conjunta (consulta de imunologia ocular) já com cerca de 3 anos de

existência. Esta vertente multidisciplinar, importantíssima quando falamos de

patologia inflamatória ocular, vem permitir para além de uma aprendizagem mútua,

uma maior rapidez e eficácia diagnóstica e terapêutica, uma maior comodidade para o

doente, e ainda uma poupança de recursos a nível hospitalar. 

O apoio do Grupo Português de Inflamação Ocular para a realização deste curso e a

participação de palestrantes de grande conhecimento e dedicação na área foi

absolutamente fundamental para o sucesso desta formação.

Penso que se cumpriu com grande sucesso o objetivo - ser um curso muito didático e

com um formato de grande interatividade sobretudo nas mesas de apresentação de

casos clínicos, onde tivemos o privilégio de assistir a  apresentações de grande

qualidade. Pelo contexto atual de pandemia houve uma redução do número de vagas

previstas para internos, e os palestrantes participaram num regime misto, alguns de

forma presencial, outros através de videoconferência.

Dra. Susana Pina, Comissão de Organização do InflammEye

Na foto: Dra Carla Noronha, Dra. Ana Reis (Internistas do HBA dedicadas à consulta

de imunologia ocular), Dra. Susana Pina (Oftalmologista HBA)
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Curso de Internos da Sociedade Europeia de Glaucoma (EGS) 
18-19 Setembro, Lisboa
Mais info aqui

WSPOS World Wide Connect
Soc. Mundial Oft Ped e Estrabismo
26 Setembro (online)
Mais info aqui

Ambliopia: o que temos que saber!
CLADE - Conselho LatinoAmer Estrab
17 Setembro 23:30 (online)
Link Zoom aqui
Código: Spo2020spo

Próximos eventos Internacionais

Próximos eventos da SPO

Apesar da distância, a Oftalmologia portuguesa permanece unida!

Os Editores, 

Inês Leal e João Barbosa Breda

CONGRESSO NACIONAL DA
SPO, 10-12 Dezembro 2020 
Deadline abstracts alterado
para 15 Outubro aqui

2ª REUNIÃO VIRTUAL GER, 10
Outubro
Mais info aqui

http://egsresidents2020.org/
https://www.wspos.org/world-wide-connect-2020/
https://us02web.zoom.us/j/%207990051444?pwd=azlnVlZYej+hWWHBFUWc5NlYveUIxZz09
http://eventgest.com/CLIENTES/veranatura/c_empty.php?gc=Evento-5801407761-Inicio&set_lang=pt
https://www.ger-portugal.com/

