REPORTAGEM

Hospital Privado da Boa Nova

Oftalmologia e Dermatologia
de mãos dadas

O Serviço de Oftalmologia do Hospital Privado da Boa Nova (HPBN) organizou em
janeiro, no auditório do Hospital Trofa Saúde – Matosinhos, a reunião “Superfície
Ocular Externa: Abordagem Multidisciplinar” com a colaboração de vários
especialistas nacionais e internacionais.

C

om mais de 100 profissionais na plateia, os temas abordados incidiram
na superfície ocular externa e na
oculoplástica e destinaram-se fundamentalmente a clínicos de medicina geral e familiar,
medicina interna, oftalmologistas e outros
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especialistas da visão. Segundo José Salgado
Borges, médico oftalmologista anfitrião, as
expectativas foram superadas e a reunião
revelou-se um sucesso. “Tivemos o apoio
total da administração do Grupo Trofa Saúde
e a colaboração preciosa dos laboratórios e
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das empresas para o patrocínio da reunião.
Além disso, os palestrantes convidados tornaram o evento num palco privilegiado de
transmissão de conhecimentos, intercâmbio
profissional e troca de experiências”, referiu.
O responsável acrescentou que o encontro
teve uma presença fundamental de médicos
oftalmologistas e de especialistas de outras
áreas complementares, que abordaram
temas diversos relacionados essencialmente
com oftalmologia e dermatologia, nomeada-

mente problemas da face, desconforto ocular
e alergias, patologias das lágrimas, pálpebras e tumores palpebrais, cirurgia plástica,
entre outros.

Programa científico
A reunião “Superfície Ocular Externa: Abordagem Multidisciplinar” contou com o patrocínio
científico da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia e da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia. A parte da manhã
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foi especialmente dedicada à visão e contou com os médicos oftalmologistas José
Salgado-Borges (Urgências Oftalmológicas
– Olho Vermelho e Desconforto Ocular);
Rita Massa (Noções Básicas de Anatomo-Fisiologia de Superfície Ocular Externa);
Ricardo Dias (Disfunção do Aparelho Lacrimal); José Perez Moreiras (A Orbitopatia
Tiroideia nos Dias de Hoje); e Consuelo
Prada (Abordagem Cirúrgica). Terminou
com a análise da consulta multidisciplinar do HPBN, sessão protagonizada por
Rita Massa (oftalmologia), Gustavo Rocha
(endocrinologia) e Falcão Reis (cirurgia
geral).
Após o almoço de trabalho e a visita à
exposição técnica, o programa teve com
tema central “O que o NÃO dermatologista deve saber sobre”: Rosácea (António G.
Massa e António F. Massa, dermatologistas); Dermatite de Contacto (Marta Teixeira, dermatologista); e Plásticas Palpebrais,
Preenchimentos (Miguel Correia, dermatologista). De seguida, a tarde continuou
com os temas Anomalias das Pálpebras
(Filipa Ponces, oftalmologia); Tumores
Palpebrais (João Cabral, oftalmologia); e
Cirurgia Estética Palpebral no Brasil (João
Lima, cirurgia plástica / estética).
De acordo com as opiniões recolhidas
entre os palestrantes e a assistência,
estas reuniões multidisciplinares são fundamentais. “O Hospital Privado da Boa
Nova congratula-se pelo facto de o professor Salgado Borges ter tido a iniciativa
de organizar esta sessão científica. A
oftalmologia no HPBN é uma das nossas
principais especialidades. Temos um centro
muito bem montado, com uma equipa de
cerca de 20 pessoas sub-especializadas
em áreas muito relevantes... movimenta
muitas pessoas. Pretendemos ser uma
solução integrada de saúde para os nossos pacientes, dando resposta a todas as
necessidades”, assumiu Ricardo Rodrigues,
membro da administração do HPBN. <
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