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EDITORIAL

O meu gosto pela investigação começou com um trabalho para um congresso da Sociedade

Portuguesa de Oftalmologia (SPO)! Na altura foi-me proposto que desenvolvesse um trabalho em

retinopatia diabética e dei comigo muito entusiasmada a tentar perceber a melhor forma de

analisar os dados e de escrever um artigo para concorrer para um prémio da SPO. As coisas

correram bem, ganhámos o prémio e publicámos o artigo na revista Retina. No entanto, esta

oportunidade inicial mostrou-me sobretudo que eu sabia muito pouco sobre metodologias de

investigação clínica e sobre como as aplicar. Essa foi a minha motivação para concorrer ao

“Clinical Scholars Research Training” do Programa Harvard Portugal, que acabou por alterar o meu

percurso para sempre. Como quase em tudo na vida, quanto mais entendemos uma coisa, mais

gostamos dela. E foi com o facto de me sentir mais confortável e de perceber melhor o que estava

a fazer, que me apaixonei verdadeiramente por investigação clínica e percebi como pode ser (e é!)

um importante complemento da nossa prática clínica diária.

 

 UMA CARREIRA COMO "CLINICIAN-SCIENTIST"

Prof. Doutora  Inês Laíns

Hoje acredito verdadeiramente que é no dia-a-dia clínico que

nascem as mais importantes e pertinentes perguntas de

investigação e que é um privilégio ter a oportunidade de as

explorar num contexto de investigação para que possam

depois ser aplicadas na clínica e tornar-se úteis para os

nossos doentes. No entanto, combinar exercício clínico com

investigação traz desafios e dificuldades! Em primeiro lugar,

para se fazer investigação de qualidade é preciso ter

formação própria. É preciso saber formular as questões de

forma apropriada, desenhar estudos que permitam

efetivamente responder às questões colocadas e saber

analisar os dados recolhidos de forma a considerar fatores

de confusão e limitações incontornáveis.
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Em segundo lugar, infelizmente ainda existem em Portugal poucas oportunidades para ter tempo

protegido para fazer investigação. No meu caso (como acredito que na maioria dos casos!) quando

estava em Portugal, escrever artigos ou analisar dados era feito ao fim do dia ou ao fim-de-semana.

Isto exige um sacrifício pessoal grande que se torna um desafio. Precisamos de verdadeiros

programas para “clinician-scientist”, que permitem aos médicos ter incorporado no seu horário

tempo protegido para fazer as coisas acontecer. Projetos de verdadeiro impacto exigem reuniões

multidisciplinares frequentes, discussão com estatistas ou epidemiologistas, conhecer a literatura de

forma profunda e dispender tempo a pensar na interpretação dos dados e no seu significado. Tudo

isto exige dedicação e tempo. 

A oftalmologia pode ser um palco excecional para fazer a mudança acontecer. Que outra

especialidade está na vanguarda da terapia génica ou da aplicação clínica da inteligência artificial?

Temos o privilégio de conseguir “ver” com detalhe microscópico praticamente todas as estruturas

oculares e de conseguir analisar os outcomes de intervenções terapêuticas como nenhuma outra

área. Precisamos de continuar a motivar gerações mais novas para obterem formação, serem

inquisitivas e fazerem perguntas. E precisamos de líderes que invistam nesta possibilidade e

criarem espaço para que a investigação possa acontecer. Discutirmos e reconhecermos a

necessidade é certamente um excelente começo. Todas as histórias são diferentes e existem

muitas formas de uma pessoa se envolver e interessar por investigação clínica. Para aqueles que

começam agora a considerar esta possibilidade: não tenham medo! Com motivação, todos

podemos e todos somos capazes! Procurem formação especifica, identifiquem mentores com quem

consigam estabelecer uma relação sólida e estejam abertos a colaborar e trabalhar em equipa.

Vamos a isso, “mãos à obra”!

"You have to start somewhere and then do your best. There is no higher standard in mind than: I did

the best I could. Believe in yourself. But, more importantly, never, never give up! Success requires

the courage to move forward, regardless the outcome." (Mariana Mead, MD)  

Ines Lains, MD PhD

Massachusetts Eye and Ear 

Harvard Medical School
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Hoje, numa sociedade em transformação, cabe-nos definir rumos para o futuro.A classe médica está hoje sujeita a múltiplas pressões: novas exigências, 
maior competição, mudanças constantes no setor privado, dificuldades que assolam o setor público, desafios de financiamento para novos projetos e, novos 
paradigmas nas relações entre indústria e medicina. A Oftalmologia não é alheia a estas preocupações.

O caminho do sucesso baseia-se na Educação, alicerce da nova geração médica, e arma de Renovação das mais experientes, através da formação médica 
continuada. Procuramos apoiar a nova geração, que traz Inovação, criando novas soluções para os problemas antigos e novos desafios. 

Fazemos nossa preocupação encontrar novos modelos de financiamento, condição sem qual a nossa sociedade científica não conseguirá cumprir o seu 
propósito: servir TODOS os Oftalmologistas. Desta forma, o programa da nossa candidatura desenvolve-se em cinco eixos fundamentais: 

1. Educação; 2. Renovação 3. Inovação; 4. Desafios; e 5. Solidariedade.

A nossa proposta de Educação baseia-se no papel central que a SPO deve desempenhar na divulgação, atualização e formação científica. Propomos 
desenvolver recursos que permitam uma formação sólida dedicada ao internato e uma formação continuada avançada, preparada para responder aos 
desafios atuais de forma dinâmica e construtiva, incluindo e servindo o interesse de TODOS os Sócios. Na nossa proposta constam: Renovação do Modelo 
do Congresso Nacional; Criação de uma Plataforma Digital simples e eficaz; Remodelação dos conteúdos e formato da Revista; Divulgação e fortalecimento 
das interações com Sociedade Nacionais e  Internacionais; Utilização eficaz dos  serviços da Agência de Comunicação na educação das populações, na 
divulgação regular das acções da SPO e do papel central do Oftalmologista na Saúde Visual dos cidadãos. Dignificar o Ser Oftalmologista.

Renovaçao e Inovação são essenciais nesta época conturbada de pandemia, lançando um sinal de esperança para o futuro. Temos uma capacidade de 
adaptação que permitrá uma proximidade real com os Sócios. As plataformas digitais de e-learning, canal Youtube e Podcasts vão complementar o processo 
educativo aliando-se à realização de pequenas reuniões regionais, em formato híbrido, ajustado à evolução epidemiológica.

Estamos cientes do desfazamento dos atuais Estatutos tornando-se premente envolver os Sócios numa revisão realista e pragmática, para que todos se sintam 
beneficiados. Esta discussão será extensivel à resolução dos Desafios da SPO. 

Leia o nosso programa, onde expomos de forma clara as principais linhas de acção desta Candidatura, que pretende ser inclusiva e de proximidade.

É nossa visão ter uma SPO Unida, com um papel central na Educação Contínuada dos Oftalmologistas, num fluxo natural de renovação mas fiel aos seus 
princípios fundadores.
 
É nossa missão servir TODOS os Oftalmologistas, procurando construir uma SPO na qual todos se revejam. 

Contamos com o seu apoio, agora e ao longo do próximo biénio.

Candidatura aos corpos gerentes da SPO, Biénio 2021-2022

Somos ServirSPO. Alguns dos elementos da nossa Lista, que alia competência, juventude, empatia e dinamismo.

Estamos disponiveís para todos os esclarecimentos, contacte-nos diretamente e, para mais informações, visite a nossa página de Facebook ServirSPO.



futurospo.com#construirofuturoagora

CONSTRUIR O FUTURO, AGORA!
LISTA CANDIDATA AOS CORPOS GERENTES DA SPO - BIÉNIO 2021-2022

Queremos construir o futuro com TODOS. 
Este é o nosso compromisso para o próximo biénio. 
Este é o nosso compromisso CONSIGO!

Caros(as) Colegas,

A SOCIEDADE PORTUGUESA DE OFTALMOLOGIA precisa de acompanhar a evolução dos 
tempos, de ser dinâmica, acessível e colaborativa, de ser capaz de inovar e de trabalhar em 
equipa com, por e para TODOS OS SÓCIOS em benefício de todos os Oftalmologistas, da 
Oftalmologia e dos Doentes.

PaPara o conseguirmos, temos uma EQUIPA forte, unida, competente, motivada, conhecedora 
da realidade, capaz de garantir os padrões de qualidade e competência consentâneos com 
as exigências dos tempos que vivemos e de levar a SPO mais além, começando a 
CONSTRUIR O FUTURO, AGORA. 

TTemos um PROGRAMA estruturado, alicerçado na VALORIZAÇÃO DE TODAS AS GERAÇÕES 
de oftalmologistas, na FORMAÇÃO CONTÍNUA acessÍvel 365 dias por ano, apoiada pelas 
tecnologias digitais, na preservação e divulgação dos saberes com a criação de um ANUÁRIO, 
de uma BIBLIOTECA E DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO DIGITAIS, na melhoria dos canais de 
comunicação, na internacionalização, na promoção da INDEXAÇÃO DA REVISTA e num salto 
geracional para a PÁGINA DA SPO, que integrará todas estas iniciativas.

OO nosso projeto é COLABORATIVO E INCLUSIVO, em que as secções trabalham com 
Coordenadores experientes e de valor científico reconhecido, cada uma com uma equipa 
dinâmica e com um programa abrangente que inclui múltiplas atividades ao longo de todo 
o ano. 

Acreditamos que todos os sócios contam e devem ser ouvidos, pois o MAIOR TRUNFO DA 
SPO É O SEU CAPITAL HUMANO.

Venha conhecer-nos melhor em http://futurospo.com e dê o seu contributo. 

Rufino Silva



Recomendações do Colégio de Oftalmologia
sobre o regresso à actividade clínica

A pandemia COVID-19 causou atrasos de milhões de procedimentos eletivos, resultando num

volume de lista de espera cirúrgica sem precedentes em todo o Mundo. A McKinsey & Company

emitiu um relatório disponível aqui a partir de uma survey conduzida em 25 Hospitais dos EUA em

Julho de 2020 (correspondentes a 25% do volume de camas de internamento deste país) onde

analisa e explicita estratégias de mitigação deste problema. Para além da lista de espera já criada

pelo cancelamento de cirurgias, os Hospitais vêem-se a braços com: disponibilidade limitada de

workforce, protocolos de sanitização e higiene mais exigentes e time-consuming e capacidade de

internamento diminuída para procedimentos electivos. 

Fonte: McKinsey&Co

http://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/cutting-through-the-covid-19-surgical-backlog?cid=eml-web


Recomendações do Colégio de Oftalmologia
sobre o regresso à actividade clínica

Report Cutting through the COVID-19
surgical backlog

As key-actions de mitigação sugeridas pela McKinsey são:

- pro-ativamente inspirar confiança nos doentes sobre a segurança na retoma dos cuidados de

saúde, eliminando atrasos adicionais desnecessários; em concreto, a utilização de tecnologias de

advanced analytics para identificar doentes com potenciais atrasos na entrega de cuidados de

saúde e usar meios digitais de os contactar;

- aumentar a capacidade de forma a otimizar recursos existentes, nomeadamente aumentando

as horas de funcionamento de blocos operatórios em horas-extra ou durante o fim de semana;

- utilizar sistemas de advanced analytics para prever as necessidades e gerir capacidade de

oferta de cuidados em tempo real;

-re-imaginar blocos operatórios e flow de doentes de forma a transformar a eficiência

operacional.

 São necessários planos operacionais e estratégicos robustos, para que tantos os prestadores de

cuidados como os doentes enfrentem cenários mais otimistas nos meses e anos que se seguem

a esta pandemia. Por fim, destacamos a conclusão de que os sistemas de saúde podem

aproveitar a pandemia como uma oportunidade catalística para tornar as operações dentro de um

sistema de saúde mais robustas e eficientes, com impacto positivo da mudança no panorama

global da saúde.

Próximos eventos da SPO 

Apesar da distância, a Oftalmologia
portuguesa permanece unida!

Os Editores, 

Inês Leal e João Barbosa Breda


