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WORLD REPORT ON VISION
No mês passado, a WHO publicou o World Report on Vision (WROV), um documento requisitado
pelos estados membro durante o 70th World Health Assembly. Foi elaborado com o suporte de
experts de todo o mundo e caracteriza a magnitude e impacto das doenças visuais a
nível mundial, sugerindo estratégias e recomendações que possam melhorar os cuidados em
Oftalmologia.
O objectivo final do WROV é providenciar serviços de saúde visual centrados no doente e delinear
uma estratégia que assegure um continuum de cuidados em Oftalmologia de acordo com a
faixa etária. É dirigido a ministros da saúde, agências de desenvolvimento, organizações da
sociedade civil, instituições, policy-makers, investigadores e profissionais de saúde no âmbito dos
cuidados de saúde visual.
A infografia é muito apelativa e todo o documento está disponível aqui.
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Notícias da nossa SPO
Rastreios SPO Jovem
Dia Mundial da Visão, 10 Outubro 2019
Mais uma vez a SPO Jovem realizou rastreios de base populacional no Dia Mundial da Visão.
Pela primeira vez decorreram rastreios na cidade do Porto (Casa da Música), além de Lisboa
(Praça Paiva Couceiro).
Contámos com o apoio da Santa Casa da Misericórdia (Lisboa) e Essilor (Lisboa e Porto), e
graças à colaboração de internos e técnicos de ortóptica conseguimos avaliar 170 pessoas.
Obrigado a todos os que colaboraram!

Notícias da nossa SPO
Curso de Liderança da PAAO
A Prof. Andreia Rosa terminou o curso de liderança 2018-2019 da Associação Pan-Americana
de Oftalmologia (PAAO), tendo o seu projecto intitulado "Telemedicine for the early detection of
keratoconus" sido escolhido com os dos 3 melhores. Sobre a experirência, a Prof. Andreia Rosa
conta que "O curso de liderança da PAAO foi uma experiência rica em contactos com colegas de
outros países, muitos dos quais a enfrentar problemas semelhantes aos nossos. Permitiu reconhecer
estratégias para melhor apoiar a Oftalmologia portuguesa e, dessa forma, servir de forma mais
eficiente e produtiva os nossos doentes." O Dr. Luís Torrão iniciará a edição do curso de
liderança 2019-2020.
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