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Informação de Agenda 
 

26 de fevereiro | 9h00 | Museu do Oriente  

 

Sociedade Portuguesa de Oftalmologia promove reunião científica 

Especialistas analisam consequências oculares 

das doenças neurológicas 

 

Lisboa, 23 de fevereiro de 2011 – A nevrite óptica, uma das manifestações da esclerose 

múltipla, é um dos principais temas da Reunião de Neuroftalmologia, organizada pela 

Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO), que decorre no dia 26 de fevereiro, no Museu 

do Oriente, à qual assistirão especialistas das áreas da oftalmologia e da neurologia. 

 

A nevrite óptica é uma inflamação do nervo ótico – o nervo que transmite luz e imagens visuais 

da retina para o cérebro. Esta patologia pode ser a primeira manifestação da esclerose múltipla 

e/ou ocorrer no curso da doença. Também pode ocorrer isoladamente (nevrite óptica isolada) e 

o paciente desenvolver ou não a esclerose múltipla.  

 

Além da nevrite óptica, tema central da reunião, será analisada a importância dos exames 

complementares em neuroftalmologia, analisar a complementaridade entre as duas 

especialidades e serão debatidos casos clínicos. 

 

Manuela Carmona, presidente da SPO, considera que é fundamental, “a partilha de ideias e 

experiências entre especialistas que tratam uma mesma patologia. Por exemplo, neste caso, a 

nevrite óptica é uma doença que afeta os olhos, mas que pode indicar o desenvolvimento de 

esclerose múltipla, uma doença tratada pela neurologia. Mas esta partilha deve estender-se a 

todas as especialidades médicas dado que cada vez mais, devido ao envelhecimento da 

população, nos deparamos com doentes pluripatológicos, que necessitam da intervenção de 

diferentes especialistas”. 
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Sobre a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia: A SPO foi fundada em 1939 com o objetivo de: 

 promover e contribuir para o desenvolvimento da Oftalmologia nos seus diferentes aspetos: 

comunitário e profilático, assistencial e curativo, científico, pedagógico e de investigação, com 

respeito pela ética e deontologia profissional; 

 defender os interesses dos seus associados, designadamente no domínio do exercício da 

profissão; 

 contribuir para a correta conceção de uma política de saúde no campo da Oftalmologia, com 

garantia de padrões de qualidade e competência consentâneos com as exigências da Ciência 

Médica; 

 zelar para que não seja posta em risco a saúde das pessoas, nomeadamente através da prática 

de atos médicos por profissionais não médicos ligados a atividades meramente instrumentais 

em relação à oftalmologia. 

 

 


