
130 anos de 
história do IOGP

Sandra Barrão, Erica Cardoso, Emílio Fernandes e Odete Afonso
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OftalPro: Que balanço fazem de um 
ano do conselho de administração?
Erica Cardoso: O balanço é muito posi-
tivo. Esta instituição hospitalar é mui-
to particular, tem o peso da história de 
130 anos de existência, na qual o pen-
dor formativo que início à sua ativi-
dade em 1889 se mantém muito pre-
sente – pertenceu durante quase 100 
anos ao Ministério da Educação por 
alguma razão. Temos feito um traba-
lho que nem sempre corre à veloci-
dade que queremos, mas que é bené-
fico para a população que servimos. 
Nesta área específica que tem tanta 
dificuldade de atendimento, conse-
guimos reduzir as listas de espera nas 
consultas externas – cerca de 8.500 
doentes para 3.500 no fim de 2018. 
Continuamos essa redução, montá-
mos alguns projetos cá dentro, nomea-
damente a descentralização das con-
sultas de oftalmologia nos centros de 
saúde, começámos já em Sintra no 
mês passado. Temos projetos na área 
da investigação clínica, projetos na 
área da reorganização das dinâmicas 
internas, que vamos tornar mais efi-
cientes. E temos tido para isso o apoio 
constante da ARS do Vale do Tejo e da 
própria tutela do Ministério da Saúde, 
beneficiando quem servimos, que são 
os utentes.
Sandra Barrão: Temos conseguido vir 
a colmatar algumas mais-valias técni-
cas, dar seguimento ao concurso para 
equipamentos que vão melhorar o nos-
so préstimo aos utentes. Fazer aquilo 

que é um dos grandes objetivos, que é 
ter uma consulta de alta resolução, que 
consiste na chegada do utente, fazer o 
diagnóstico, propor uma terapêutica e 
muitas vezes iniciá-la, se for possível, 
evitando que o doente ande para trás 
e para a frente, com os devidos ganhos 
não clínicos, que habitualmente não 
são muito contabilizados.

OF: O Instituto continua a ser o único 
instituto público dedicado à oftalmo-
logia, sendo o mais escolhido pelos 
doentes nesta área. Uma história de 
sucesso?
EC: É curioso, porque com o livre aces-
so dos doentes a poderem escolher 
um sítio de referência, a nossa lista de 
oftalmologia mais do que triplicou. Isso 
é um sinal da escolha evidente que os 
doentes têm pelo nosso instituto. Na 
apresentação que fiz do balanço, usei 
uma carta de referência antiga, de 
meados de 1900, que dizia exatamen-
te o número de doentes que tínhamos 
servido de cada zona do país e nós 
contamos (com dados de 31 de dezem-
bro do ano passado) com 1.151 doentes 
dos tais 3.500 da nossa lista de espe-
ra, são doentes fora da nossa área de 
referência direta. Isto quer dizer algu-
ma coisa: 1/3 da nossa lista de espera 
é alimentada por pessoas que natural-
mente não nos escolheriam a nós por 
uma questão de proximidade, um moti-
vo de grande orgulho e da nossa dife-
renciação nesta área.

Em jeito de balanço do primeiro ano em funções do Conselho Diretivo do Instituto 
de Oftalmologia Gama Pinto (IOGP), formado por Erica Cardoso (presidente do 
Conselho Diretivo), Sandra Barrão (diretora clínica), Odete Afonso (enfermeira 
diretora) e Emílio Fernandes (vogal executivo), fomos descobrir o que mudou e 
quais as metas traçadas pela atual administração para o resto do mandato.
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OF: E em relação à lista de espera na 
cirurgia?
EC: Na saúde tudo são vasos comuni-
cantes. Quando diminuímos a lista de 
espera na consulta, significa que ine-
vitavelmente referenciamos mais pes-
soas para a cirurgia e portanto a nossa 
lista de espera cirúrgica aumentou um 
pouco, com mais de dois mil doentes 
em lista de espera. Ainda assim, con-
seguimos cumprir, dentro das mes-
mas percentagens, a cerca de 90% do 
tempo de espera garantida. Iniciámos 
o ano com mais de 200 dias de tempo 
médio de espera nas consultas e neste 
momento é de 99 dias.

OF: A que se deve a diminuição do 
tempo de espera?
EC: Com o apoio da ARS e da tute-
la, numa área que precisava de inter-
venção, uma atenção especial numa 
programa de recuperação de listas de 
espera e com este apoio e com um pro-
grama de financiamento adicional, fize-
mos a atividade programada contrata-
da normal e a contratação do programa 
adicional. Temos a atividade em horá-
rio normal de trabalho e depois temos 
um pacote de atividade adicional no 
qual se inclui a atividade cirúrgica e a 
de consultas em regime adicional, em 
que os nossos profissionais são pagos 
à peça. Isso ajudou muito na recupera-
ção da lista de espera. O apoio da equi-
pa multidisciplinar é fundamental para 
os ganhos de eficiência em consulta e 
cirurgia.
SB: Houve uma reorganização dentro 
da consulta geral e de subespecialida-
de de forma a rentabilizar mais o tem-
po e conseguirmos no mesmo período 
de espaço ver mais doentes, contan-
do com a colaboração dos meus cole-
gas. Sem eles é impossível; o doente 
não pode ser visto à pressa, precisa do 
seu tempo para ser observado como 
deve ser.

OF: Ao nível dos equipamentos estão 
totalmente equipados no que diz res-
peito às mais recentes inovações nes-
ta área?
SB: Dentro da oftalmologia, apesar de 
parecer um mundo muito pequeno, 
é muito grande em termos de inova-
ção tecnológica, uma diferença abis-
sal de há 30 ou 40 anos para agora. 
Temos em muitas áreas tudo o que há 
de melhor, o que nos permite também 
fazer trabalhos de investigação com-
parável com o que é produzido nos 
Estados Unidos ou Inglaterra. Noutras 
áreas temos concursos a decorrer para 
a aquisição de novo material para com-
plementar esse equipamento e outras 
áreas em que estamos apostados em 
desenvolver um pouco mais, como a 
cirurgia refrativa ou com laser, em que 
queremos avançar. Dentro da tomo-
grafia de coerência ótica, da parte dos 
lasers ou dos perímetros, estamos ao 
nível dos mais avançados. Quando vou 
aos congressos lá fora, acabo por per-
ceber que nós conseguimos estar ao 
mesmo nível, com os mesmos resul-
tados, trabalhando com as mesmas 
máquinas. Neste momento, na retina, 
temos até a possibilidade de fazer a 
cirurgia 3D, sendo dos poucos a nível 
nacional que temos, muito importante 
na área formativa.

OF: Ao integrar uma rede europeia de 
centros de investigação, o IOGP apos-
ta fortemente no ensino. Quais os 
principais objetivos nesta área?
SB: Para já continuamos a ser um ins-
tituto que recebe internos para a for-
mação de internato complementar de 
oftalmologia. Para isso há também o 
Colégio da Especialidade que contro-
la a qualidade do ensino que presta-
mos, fazendo uma espécie de audito-
rias frequentemente para garantir que 
todas as instituições têm as condições 
certas para dar uma boa formação aos 
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internos, como número de cirurgias 
adequado, número de médicos ade-
quado para dar apoio e tempo para 
ensinar. É importante também que os 
internos façam trabalho de investiga-
ção junto com os especialistas e apoio 
da equipa de enfermagem e ortópticos. 
No final do internato eles saem com 
uma mais-valia em relação a outros paí-
ses europeus e não só, através da for-
mação cirúrgica. Ao fim de quatro anos, 
os nossos internos sabem fazer cirur-
gia de cataratas, de retina, glaucoma, 
estrabismo, mais valências que muitas 
vezes lá fora não conseguem ter.

EC: O facto de termos sempre qua-
tro salas de cirurgia, embora não 

consigamos ter todas em funciona-
mento por falta de anestesistas, per-
mite que o acesso ao treino cirúrgico 
seja muito superior do que na maior 
parte dos serviços de oftalmologia até 
mesmo do país.
Odete Afonso: Criámos no ano pas-
sado, no início da atividade deste 
Conselho, um protocolo com a Escola 
Superior de Enfermagem de Lisboa que 
tem vindo a resultar muito bem, com 
um feedback muito positivo. O traba-
lho em equipa é sempre enriquecedor, 
quer para os profissionais quer para 
os doentes, e é através desse resulta-
do que conseguimos ser uma mais-va-
lia para a satisfação do utente e para a 
redução dos custos.
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OF: O fator de humanização e proximi-
dade relativa aos doentes faz toda a 
diferença? Essa é pelo menos a visão 
e comentários por parte dos doentes, 
a começar pelo manual de acolhimen-
to da instituição.

OA: Acho que a escolha que os doen-
tes fazem pelo instituto não é cega, não 
é escolhido por acaso. Provavelmente 
terão algumas referências, mas 
temos consciência plena que a ati-
vidade desenvolvida pelos nossos 
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profissionais tem uma qualidade muito 
elevada. Basta olhar para o número de 
reclamações e para o número de elo-
gios que é quase igual e para a satisfa-
ção global dos utentes no final da inter-
venção, quer seja cirúrgica, quer seja 

de consulta.
EC: A dimensão também ajuda. O fac-
to disto ser uma família, é mais fácil a 
comunicação, a intervenção integrada 
num só doente.

OF: Quais os principais objetivos des-
te Conselho Diretivo para os restantes 
dois anos do mandato?
EC: Um é preservar a memória desta 
casa. Já demos início ao projeto com 
o protocolo assinado no dia do aniver-
sário com o Museu da Saúde e vamos 
constituir um núcleo museológico que 
ficará dependente do museu em ter-
mos de visitas e organização das expo-
sições. Fizemos também recolha de 
memórias vivas dos antigos funcio-
nários. Queremos reequipar algumas 
áreas do Instituto em termos de equi-
pamento, desenvolver a área da sub-
-visão, um dos serviços que oferece-
mos à população que nos diferencia. 
Em termos das instalações também há 
coisas a fazer ao nível de intervenções. 
Durante o período de intervenção da 
Troika fomos muito sub- orçamenta-
dos, mas este ano já recuperaram esse 
valor e o programa de atividade adicio-
nal já nos dá alguma margem de mano-
bra para este ano e para 2020. Muitos 
destes projetos são concretizáveis por-
que não estão estritamente dependen-
tes de um grande volume financeiro. 
Temos um orçamento de 5,5 milhões 
de euros; 6 milhões quando ficarmos 
sem nenhum corte na orçamentação. 
Estamos a falar de valores para uma 
instituição que faz cerca de 60 mil con-
sultas por ano, sete mil cirurgias, nesta 
área tão necessitada.
SB: Vamos ter um centro de investiga-
ção com um coordenador de estudos 
para conseguirmos ter uma unidade 
que não dependa de outra instituição 
e consiga dar seguimento nessa área. 
Queremos também manter os proto-
colos de colaboração de rastreio da 
retinopatia diabética e da saúde visual 
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