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o INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DR. GAMA PINTO 
(IOGP) é um hospital do Serviço Nacional de 
Saúde e o único instituto de oftalmologia 
público existente no nosso país. Desde a sua 
a criação, no século XIX, tem vindo a prestar 
cuidados diferenciados na área de oftalmologia, 
nomeadamente na área do diagnóstico, 
tratamento, prevenção e também na reabilitação, 
desenvolvendo ainda atividades de formação 
e projetos de investigação científica. 
São amplamente reconhecidas as capacidades 

no âmbito das mais avançadas tecnologias 
oftalmológicas aplicadas e do saber científico 
acumulado, constituindo assim uma referência 

nacional e uma unidade de excelência 
dentro da oftalmologia .portuguesa. 
O IOGP dispõe de uma equipa de profissionais 
experientes e altamente qualificados que, num 
ambiente propíCiO ao acolhimento personalizado e 
com recurso a meios de diagnóstico e tratamento 
tecnologicamente muito avançados, realizam 
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ROSA VALENTE MATOS 

PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DA ARS LVT 

consultas de oftalmologia geral e de diferentes 
subespecialidades como Retina, Glaucoma, 
Estrabismo, Cirurgia Refrativa/Superfície 
Ocular Externa, Genética Ocular e Subvisão. 

FICHA TÉCNICA 
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Em cada mês, o IOGP consulta e trata r:nais 
de cinco mil utentes, provenientes de toda 
a Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

Com a colaboração ativa do IOGP, a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

iniciou, em fevereiro de 2016, um projeto-
piloto de rastreio de retinopatia diabética, 
que assenta fundamentalmente na perspetiva 
de que os diferentes níveis de cuidados de 
saúde se devem articular entre si cada vez 
mais e melhor, contribuindo para melhorar 
o acesso à prestação de cuidados de saúde 
com a máxima qualidade, adequando os 
recursos disponíveis às necess idades em 
saúde dos cerca de 3.6 milhões de pessoas 
que vivem na área de Lisboa e Vale do Tejo. 
O IOGP é uma peça fundamental para que' este 
e outros projetos no âmbito da articulação de 
cuidados sejam uma realidade e constituindo, 
assim, um exemplo que a ARSLVT pretende 
fomentar também em outras áreas. 
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CAETANO GAMA PINTO 
, A 

UM PERCURSO DE EXCElENCIA 
CONHEÇA MELHOR O MÉDICO GOÊS QUE, DEPOIS DE ESTUDAR E LECIONAR NAS UNIVERSIDADES DE MAIOR PRESTfGIO DA 

EUROPA, FOI CONVIDADO PELO REI D. Lufs PARA INAUGURAR A ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA EM PORTUGAL 

FACHADA DO 10GP 

E
xistem pessoas para quem o 
mundo parece pequeno demais. 
Percorrem-no deixando uma marca 
de excelência naquilo que fazem e, 
para a sua terra, trazem evolução e 

desenvolvimento. Este parece ser o caso daquele 
que é hoje conhecido como Dr. Gama Pinto. 
Caetano António Cláudio Júlio Raymundo 
da Gama Pinto nasceu em Goa, em 1853. 
Frequentou a Escola de Matemática de 
Pangim, em Nova Goa, os liceus de Coimbra 
e do Porto, a Academia Politécnica Portuense 
e a escola Politécnica de Lisboa. Aos 20 anos 
matriculou-se na escola Médico Cirúrg ica de 
Lisboa e cinco anos depois concluiu o curso: 
Já médico, passou se is meses em Pari s e 
outros se is em Viena a estudar Oftalmologia. 
Durante este ano visitou as universidades 
de Munique, Leipzig, Halle e Berlim. Foi na 
Alemanha, na Universidade de Heidelberg que, 
em 1879, deu continuidade à sua formação. 

De professor na Alemanha a diretor em Lisboa 
Em 1880 foi convidado para professor da 
escola Médico Cirúrgica de Nova Goa. Mas a 
impressão que deixara nos seus professores 
europeus não o deixou vo ltar para a sua terra 
natal. Caetano Gama Pinto fo i convidado 
para assistente do renomado professor Otto 
Becker na não menos prestig iada Universidade 

UM ALUNO 
EHEMPLAR 

Ao estudar na Europa, Gama Pinto 
contactou com os professores mais 

célebres da época: Prof. Wecker 
em Paris, Arlt e Jaeger em Viena, 
Kuehne e Arnol em Heidelberg. 

de Heidelberg tendo, em 1885 passado a 
Privat-docent. Ali fi cou a ensinar e a fazer clínica 
até receber o convite para reger a cadeira 
de Oftalmologia que acabara de ser criada 
na escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde 
t inha estudado. Consigo, veio Adolfo Mayer, 
também oftalmologista , que trabalhava com 
Gama Pinto já na Alemanha. Ficou em Lisboa 
como Ajudante-chefe durante alguns anos. 
Estávam os em 1888, e se até ali a especialidade 

MESA DE TRABALHO DO DR. GAMA PINTO 

de Oftalmologia não existia em Portugal, agora o 
país precisava deste jovem, mas já proeminente 
m'édico para estabelecer a excelência na 
área . O convite a Gama Pinto, nascido numa 
colónia e a trabalhar no estrangeiro, gerou 
forte oposição no meio médico. Mas, por 
decreto de 8 de agosto de 1889 foi criado o 
Curso Teórico e Prático de Patologia e Clínica 
Oftalmológica e, por consequência, o Instituto 
Oftalmológico de Lisboa. Gama Pinto passa a ser 
o diretor da nova instituição, que ia marcando 
pontos em inovação e na qualidade do serviço 
prestado, duas características muito próprias 
do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. 
Ao longo dos anos o Instituto foi passando por 
várias obras de ampliação e modernização. 
A par destas, a constante atualização da 
pratica médica que, sob a batuta de Gama 
Pinto, ia acontecendo naquele Instituto dava
lhe a fama de ser o melhor hospital -escola 
do país e um dos melhores da Europa , 
Em 1929 o Instituto de Oftalmologia de 
Lisboa toma o nome do seu fundador e 
passa a designar-se Instituto de Oftalmologia 
Dr. Gama Pinto (IOGP). Quando do seu 
falecimento, em julho de 1945, o especialista 
deixa um Instituto de Oftalmologia de 
prestígio, uma história de bons serviços e 
um grande contributo para a evolução da' 
oftalmologia em Portugal e no mundo. 
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INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR. GAMA PINTO 

COM O NOME E A MARCA DO FUNDADOR 
SE CAETANO GAMA PINTO FICOU CONHECIDO COMO UM DOS MELHORES MÉDfCOS OFTALMOLOGISTAS 

DE TODOS OS TEMPOS, TAMBÉM O INSTITUTO QUE FUNDOU E VEIO A TOMAR O SEU NOME É, 
AINDA HOJE, UMA REFERÊNCIA EM CUIDADOS E NO ENSINO DA ESPECIALIDADE 

O 
Institutode 
Oftalmologia Dr. 
Gama Pinto - IOGP 
mantém-se, até aos 

nossos dias, como 
uma referencia técnica e científica 
em oftalmologia tanto em Portugal 

como na Europa. É, de facto, o único 
hospital de oftalmologia público 
do nosso país e, apesar de servir 
populações da ARS de Lisboa e Vale 
do Tejo é, hoje em dia, o hospital 

preferido dos utentes que optam pela 
escolha livre do hospital de destino. 
Na época, um dos argumentos para 
a criação do Curs.o Teórico e Prático 
de Patologia e Clínica Oftalmológica 
era o facto de, em países europeus 
mais desenvolvidos, existir esta 
especialidade. A criação do Instituto 
de Oftalmologia era urgente, segundo 
o Conselheiro de Estado dos Negócios 
do Reino José Luciano de Castro que, 
sabendo que Caetano Gama Pinto 
estava em Lisboa de passagem, fez 

a pressão que pode pela criação 
do curso e da estrutura que o 
suportaria. E conseguiu. Em 1889 o 

curso foi criado por decreto, Caetano 
Gama Pinto tomou posse como seu 

diretor e Portugal deu um passo em 
frente no seu progresso científico 
e no cuidado da sua população. 

Uma estrutura ao serviço da visão 
A suportar o curso, foi criado o 

Instituto de Oftalmologia de Lisboa, 
que viria a instalar-se num edifício 
no Campo Mártires da Pátria. Uma 
portaria de 23 de dezembro de 
1889 autorizava oficialmente as 
obras, a 6 de fevereiro de 1891 
foi aprovado o seu Regulamento 
e a 30 de março do mesmo ano 
o Instituto abriu as portas. 
É curioso notar que, no decreto 
assinado pelo rRei Dom Carlos que 
oficializava a sua abertura, os pobres 
do Reino tinham direito a cuidados 
gratuitos, tendo sido criadas "tabelas 
reguladoras das retribuições dos 
serviços prestados no hospital .às 
pessoas que não sejam notoriamente 
pobres". Logo à nascença o 
Instituto cumpria a sua missão de 
prestar cuidados de qualidade a 
toda a população portuguesa. 
O Estado dotava o Instituto com 

as verbas necessárias ao seu 
funcionamento, chegando mesmo 
a, depois de saber - através 
do Dr. Gama Pinto - que havia 

doentes pobres, após a alta, com 
necessidade de mendigar dinheiro 

para voltarem para as suas casas, 
Dom Carlos obrigou as Câmaras 
Municipais a assegurarem esta 
despesa "habilitando os doentes 
pobres, que vêm com destino ao 
instituto de oftalmologia de Lisboa, 
com os. meios necessários para 
depois regressarem às suas terras". 
Durante os três anos seguintes foi ali 
que a especialidade de oftalmologia 
evoluiu em Portugal até que, em 
1894, e porque o seu crescimento 
já exigia instalações maiores, 
passou a funcionar no antigo 
palácio do Conde de Penamacor. 

Uma construção de raiz 
Maior e com melhores condições 
para o funcionamento do Instituto 

de Oftalmologia de Lisboa, o 
Palácio do Conde de Penamacor 

sofreu no entanto modificações 
de vulto. Parte do edifício foi 

destruído para se construir, 
de raiz, o hospital. Ao longo 
dos anos têm sido feitas várias 
obras de remodelação, não só 
para acolher cada vez melhor 
os seus utentes - hoje a área de 

influência do instituto é a região 
de Lisboa e Vale do Tejo - como 
para abrigar os equipamentos 

que foram sendo renovados. 
Depois das ultimas obras, iniciadas 
no ano 2000 e terminadas em 
2002, o Instituto de Oftalmologia 
Dr. Gama Pinto passou a dispor 
de um moderno bloco operatório 
com quatro salas das mais bem 
eqUipadas do país e continua a 
ser uma referência nacional em 
cuidados de oftalmologia. 
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OS OLHOS DO DIABETICO 

A DIABETES MElLITUS (DM) é uma doença 
crónica e uma das principais causas de morte e 

de sofrimento prolongado, estando associada 

a complicações cérebrocardiovasculares, a 

amputação de membros inferiores e a cegue ira. 

9.0% dos diabéticos tipo 1 e 50% dos tipo 2, ao fim 

de 20 anos, apresentam retinopatia diabética, a 

principal causa de cegueira evitável na popu lação 

entre os 20 e os 64 anos. Todos os diabéticos 

estão em risco, mesmo quando a doença está 
controlada com dieta e terapeutica . O risco 

aumenta com a antigu idade do diagnóstico, o 

descontrolo metabólico e a hipertensão arterial 

A retinopatia evolui lenta e silenciosa até uma 

fase avançada. A sua identificação precoce é 

fundamental para o sucesso do tratamento 

e evitar a perda progressiva da visão 

A ARSLVT criou o Programa Regional de .Rastreio 

da Retinopatia Diabética de base populaciona l, 

com início na Região de Lisboa, Oeiras e Estuário 

do Tejo, cuja finalidade é reduzir o risco de 

perda visual pela deteção precoce de lesões e 

encaminhamento atempado para tratamento 

O exame é real izado nos Centros de Saúde e 

consiste numa retinografia que capta imagens 
do fundo ocular, efectuado por técnicos 

de ortóptica e enviado através do sistema 

informático para o centro de leitura, no 

TODOS OS 
DIABÉTICOS ESTÃO 
EM RISCO, MESMO 
QUANDO A DOENÇA 
ESTÁ CONTROLADA 
COM DIETA E 
TERAPEUTICA. 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. O 

resultado é enviado ao médico de família. 

Com o diagnóstico precoce, tratamento e vigilância 

adequados é possível reduzir os danos causados 

por esta complicação da diabetes, aumentar 

a qual idade de vida do doente e reduzir os 
impactos económicos e sociais da doença. 

DR. RAFIC NORDIN 
PRESIDENTE DO CONSELHO CLÍNICO E DE SAÚDE 
ACES 3 LX OCIDENTAL E OEIRAS 

ACREolTAÇAO 
00 INSTITUTO OE 
OÇTALMOL061A 
DR. 6AMA PINTO 
HÁ DOIS ANOS, na comemoração dos 125 

anos de existência do Instituto Gama 

Pinto, foi evocada retrospetivamente a 
ofta lmologia portuguesa e o papel essencial 

que nela teve o Doutor Gama Pinto e o 

Instituto criado por este médico formado em 

Portugal, especializado com os mais célebres 

professores da época em França, Áustria e 

Alemanha e regressado a Portuga l, com o 

fim de estabelecer um curso de patologia e 
clínica oftalmológica, que até aí não existia. 

Nessa cerimón ia pública, foi por mim lançado 

o repto da melhoria da qualidade assistencial 

e da segurança dos doentes à Administração 

do Instituto, para honrar a memória histórica 

desta institu ição e projetá-Ia no futuro. 

Foi assim que o Instituto Gama Pinto, através 

do enorme empenho da sua direção e dos 

profissiona is que ali trabalham, de imediato 
in iciou o processo de certificação da qual idade 

pelo modelo da Direção-Geral da Saúde (ACSA) . 

Este proce~so de certificação da qua lidade 
• foi concluído com êxito dois anos depois, 

segundo o disposto e em conform idade com 

o referido modelo, tendo sido acreditado pelo 

Min istério da Saúde na cerimónia pública 

de comemoração dos seus 127 anos. 

Ficou, assim, a qua lidade e a segurança 

dos cuidados prestados pelo Instituto 

Gama Pinto confirmada pe lo Ministério da 

Saúde, pela Agência da Qualidade Sanitária 
de Andaluzia - ACSA e pe la International 

Society for Quality in Hea lthcare -ISQUA. 

E ficou, também, reforçada a autoconfiança 

dos profissionais que traba lham no Instituto 

Gama Pinto e forta lecida a confiança dos 

cidadãos na qua lidade e na segurança dos 

cuidados oftalmológicos que ali são prestados. 

Ficou, por último, aumentada a 

responsabi lidade do Instituto Gama Pinto 

por manter e, se possível, aumenta r o 
nível dos indicadores assistenciais dos 

resu ltados cl ínicos, da segurança clín ica, da 

eficiência, da equidade na acessibil idade 

e da continuidade assistencial. 

Pelo êxito de todo este processo, não 

posso deixar de fe licitar os doentes e os 
profissionais do Instituto Gama Pinto. 

J. ALEXANDRE DINIZ 
OIRETOR DO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE NA SAÚDE 
DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE 
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INOVAÇAO EM OFTALMOLOGIA 
A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA A QUE TEMOS ASSISTIDO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS TEM SIDO UMA MAIS-VALIA PARA 

O CONHECIMENTO MÉDICO, NA PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE UM SEM FIM DE SITUAÇÕES. 
A CIRURGIA TRIDIMENSIONAL TEM SIDO UMA DAS ÁREAS DE INVESTIGAÇÃO 

o USO DE MONITORES de cabeça (head-

mounted) 3D é já utilizado por forças militares, 
governamentais e também pela sociedade civil
comercial (entretenimento e jogos). O monitor 
acoplado ao capacete permite uma visualização, 

em simultâneo, de informação adicional sobreposta 
á imagem real. São projetados dados numa tela 
"transparente", em frente do campo de visão. 
Na medicina, a sua aplicação prática 
iniciou-se na cirurg ia laparoscópica, 
com visualização tridimensional das 
estruturas internas do organismo. Como 
se estivéssemos in loco a observá-Ias . 

O Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 
teve o privilégio de ser o primeiro centro a 
aplicar esta tecnologia com o uso do monitor 
de cabeça 3D na cirurgia de catarata e de retina 
e vítreo, no passado mês de setembro. 
A excecional perceção de profundidade 
(estereopsia) e orientação espacial 

facultada pelo 3D ajudam o cirurgião a 
executar a facoemulsificação, implante 
de lente intraocular, vitrectomizar, pelar e 
cortar tecidos com maior segurança. 
O uso do monitor de cabeça torna uma cirurgia 
prolongada mais confortável para o cirurgião, 
possibi litando um posicionamento mais 
ergonómico. Estão estudadas as alterações 
músculo-esqueléticas em oftalmologistas, 
condicionadas por posturas menos adequadas. 
Evita o constante 'movimento alternante de 
olhar em frente e para baixo e o reajuste 
constante de focagem. Para além das imagens 
vídeo coloridas 3D, de qualidade excecional, 
fornecidas pela câmara 3D full HD acoplada 
ao microscópio cirúrgico, o cirurgião consegue 
ter visão, com um ligeiro desviar do olhar para 
baixo, das suas mãos e do campo operatório. 
Esta tecnologia tem particular interesse 
também no ensino e treino cirúrgico. Os 
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assistentes que tenham monitores de cabeça 
acoplados à câmara conseguem ter a mesma 
qualidade de imagem e noção das estruturas 
e movimentos que o próprio cirurgião tem. 
Um especial agradecimento ao Dr. Dutra 
Medeiros pelo entusiasmo e empenho na 
ap li cação desta tecnologia à oftalmologia. 
A execução destas cirurgias no Instituto de 
Oftalmologia Dr. Gama Pinto foi possível graças ao 
apoio técnico do Grupo Taper com a utilização de 
um microscópio cirúrgico HAAG-STREIT HS Hi-R 
NEO 900 e à utilização de Câmaras Sony Medical 

MCC-3000MT, Monitores de cabeça Sony Medical 
HMS-3000MT, Monitor 3D Sony Medical LMD-

2451MT e Gravador 3D Sony Medical HVO-3000MT. 

SANDRA BARRÃO. 
MÉDICA OFTALMOLOGISTA 

VICTOR ACOAS. 
DIRETOR CLíNICO 


	20161119 Expresso 01
	20161119 Expresso 02
	20161119 Expresso 03
	20161119 Expresso 04
	20161119 Expresso 05
	20161119 Expresso 06
	20161119 Expresso 07

