
“Glaucoma: as 
good as it gets”

3as Jornadas de Oftalmologia do Hospital de Braga
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D epois de “Presbiopia: A Última Frontei-
ra” e de “To the Macula and Beyond”, o 
Serviço de Oftalmologia do Hospital de 

Braga colocou em cima da mesa o tema “Glau-
coma: as good as it gets”. Quando questionados 
sobre a escolha do nome dos temas, Nuno Lopes 
e Fernando Vaz afirmaram que “tem sido hábito 
utilizar o título de produções cinematográficas 
na elaboração dos nomes das nossas jornadas. 
Seguindo esta linha e considerando que o pro-
grama visava o enriquecimento e a melhoria da 
atuação perante o paciente com glaucoma, foi 
apenas uma questão de tempo e pesquisa para 
encontrarmos um título adequado”. 
Desta forma, cerca de 180 oftalmologistas diri-

giram-se ao auditório do Hospital de Braga, para 
dois dias de discussão sobre o glaucoma. “E o 
‘feedback’ por parte dos colegas foi extrema-
mente positivo. Os participantes destacaram o 
interesse do programa científico para clínicos 
em todas as fases de diferenciação e o proveito 
retirado das discussões. O rigor no cumprimen-
to dos tempos propostos e o programa social 
também foram elogiados”, acrescentaram os 
responsáveis.

Programa científico
Um vasto painel de oradores subespecializa-
dos em glaucoma “muito experientes”, que 
representaram a maioria dos centros do país, e 

A terceira edição das Jornadas de Oftalmologia do Hospital de Braga, subordinada 
ao tema “Glaucoma: as good as it gets”, decorreu nos dias 30 e 31 de janeiro. 
Nuno Lopes e Fernando Vaz, do Serviço de Oftalmologia desta unidade hospitalar 
e líderes da comissão organizadora, falaram com a OftalPro sobre o evento. Os 
responsáveis destacaram “o interesse científico do programa para oftalmologistas 
em qualquer fase e área de diferenciação e o proveito retirado das discussões”.
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dois especialistas internacio-
nais “de reconhecido valor”, 
Kaweh Mansouri e Martinez 
de La Casa, foram os pales-
trantes convidados para as 3as 
Jornadas de Oftalmologia do 
Hospital de Braga. O progra-
ma científico dividiu-se em 
quatro painéis. No primeiro, À 
procura de consensos – Como 
obter melhores resultados e 
qual a evidência?, “ficou claro 
que, apesar de não existirem 
modelos estereotipados de 
atuação que devam ser apli-
cados indiscriminadamente a 
todos os pacientes, existem 
melhores práticas de atuação pelas quais nos 
devemos orientar para conseguirmos melhores 
resultados cirúrgicos. De igual modo, sensibili-
zou-se a plateia para a adoção de padrões de 
registo cirúrgico uniformizados nacionalmente,  
no que diz respeito à avaliação de resultados 
e complicações, com vista a melhorar a nossa 
capacidade de autoavaliação e facilitar o pro-
gresso técnico e a criação de estatísticas cirúr-
gicas nacionais válidas”. O segundo momento, 
intitulado When IOP seems normal, destacou 
que “nem sempre somos capazes de detetar a 
hipertensão ocular nos horários de observação 
clínica e que, frequentemente, os picos hiper-
tensivos surgem fora do horário de visita”. Além 
disso, o glaucoma, apesar de frequentemente 
associado à hipertensão ocular, é uma doença 
multifatorial podendo surgir e progredir em 
pacientes com aparente controlo deste fator de 
risco. Entende-se assim que o paciente deve ser 
avaliado como um todo e a sua terapêutica oti-
mizada tendo em conta todos os fatores poten-
cialmente lesivos para o nervo ótico. A sessão 
Where we are, What’s new , What’s to come? 
relembrou que, “apesar de todo o progresso 
até à data, o glaucoma permanece a principal 
causa de cegueira irreversível em todo o mun-
do. Neste âmbito, o investimento em investi-
gação é contínuo e o futuro mostra-se risonho 

com o surgimento de novos exames auxiliares 
de diagnóstico mais evoluídos, monitorização 
contínua da tensão ocular, novas moléculas 
para tratamento médico e formas de libertação 
prolongada, assim como desenvolvimentos que 
poderão tornar a cirurgia mais segura, previsível 
e eficaz”. Decorreu ainda o painel Sessão de 
Vídeos - Truques e Dicas.

“Estimular a diferenciação em 
glaucoma”
Para Nuno Lopes e Fernando Vaz, “todas as reu-
niões que, pela qualidade do programa científico 
e dos oradores, conseguem reunir um número 
considerável de oftalmologistas são importan-
tes. Penso que cumprimos este objetivo nas 
nossas jornadas e conseguimos assim estimular 
a diferenciação em glaucoma. Paralelamente, 
“é importante a ajuda de todos para fazermos a 
diferença no combate ao glaucoma. Apesar de 
toda a evolução científica e tecnológica, o glau-
coma permanece a principal causa de cegueira 
irreversível em todo o mundo. Para reduzirmos 
o impacto desta doença, a formação especiali-
zada é fundamental para melhorarmos o nosso 
desempenho nos principais desafios que o glau-
coma nos apresenta: o diagnóstico precoce, a 
manutenção da adesão terapêutica e o controlo 
da progressão”, concluíram. <
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