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MOVIMENTO BENGALA VERDE
 

 

A 13 de dezembro de 2017, a ARP – Retina Portugal lançou o Movimento Bengala
Verde no nosso país. Este Movimento tem o propósito de sinalizar pessoas com
baixa visão. O Movimento Bengala Verde teve início em 1997 na Argentina e, desde
então, tem-se disseminado pela maioria dos países da América Latina para identificar
pessoas com baixa visão, distinguindo-as das pessoas cegas já que, na prática,
tratam-se de pessoas que, apesar de sofrerem um sério decréscimo na sua visão,
possuem um resíduo visual funcional que não melhora com óculos. Em 1970, a
Federação Internacional dos Cegos declara a bengala branca como o símbolo da
independência dos cegos. Com os anos, este símbolo acabou por se generalizar para
toda a deficiência visual, incluindo a baixa visão. Este facto levou a que muitas
pessoas com baixa visão usassem a bengala branca como forma de, também elas, se
tornarem mais autónomas. Esta prática levou a situações constrangedoras como
utilizarem o seu resíduo visual para verem o telemóvel ou lerem uma ementa num
restaurante, usando uma bengala branca para se deslocarem. É por isso fundamental
distinguir pessoas com baixa visão de pessoas cegas, uma vez que os
comportamentos e as necessidades são diferentes.  Foi neste sentido que surgiu a
necessidade de se criar um símbolo específico que identificasse as pessoas com
baixa visão, neste caso a Bengala Verde. A cor verde, além de simbolizar o verde da
esperança na cura, representa o “ver de outra forma”. A ARP-Retina Portugal, trouxe
este Movimento para Portugal, sendo o primeiro país europeu a adotar este símbolo.
Queremos fazer deste, um símbolo mundial de sinalização e emancipação das
pessoas com baixa visão, contribuindo para uma cidadania plena desta população e
para uma sociedade cada vez mais inclusiva. Faça parte do Movimento Bengala
Verde. Bengala Verde – Queremos que nos Veja!

                                                                 ARP-Retina Portugal 

https://www.ajo.com/article/S0002-9394(19)30095-9/fulltext


Próximo evento da SPO

 

 Reunião de Outono da SPO 
 
Reunião conjunta dos grupos:
 
Inflamação Ocular 
Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo 
Neuroftalmologia
Órbita e Oculoplástica 
Oncologia, Patologia e Genética Ocular
 
4-5 de Outubro, Guimarães 
 
Programa clique aqui

Órbita e Oculoplástica
 
Curso de actualização em traumatologia
Traumatologia palpebral e orbitária - Actualização,
e aspectos práticos
Traumatologia palpebral: Feridas das pálpebras .O
que fazer??
Traumatologia ocular: Queimaduras de pálpebras
 

Ricardo Dias, Coordenador do GP Órbita e
Oculoplástica

 
Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo
 
A oftalmologia pediátrica não é estranha,
entranha-se, depois de começar a fazer vai sentir-
se cada vez mais á vontade com as crianças e
verificará que é muito
recompensadora..A reunião de outono via abordar
dois temas dificeis : a inflamação pediátrica e as
doenças metabólicas por isso convidamos todos
os colegas a vir aprender como diagnosticar e
tratar estas patologias.
 

Rosário Varandas, Coordenadora do GP Oft  e
Estrabismo

Inflamação Ocular
 
Vamos conviver com os colegas de Oftalmologia Pediátrica e
"ressuscitar" um tema da maior relevância para todos: a
gestão da inflamação ocular pediátrica— contaremos com
convidados internacionais de elevada qualidade e
promoveremos a necessária multidisciplinaridade ao reunir
também com colegas pediatras e reumatologistas— não
faltará a necessária articulação prática com casos reais de
gestão médica e cirúrgica, terapêuticas inovadoras,
experiências pessoais e partilhadas, e tudo sob o acolhedor
pano de fundo de hospitalidade secular da cidade de
Guimarães.

 
Luís Figueira, Coordenador do GP de Inflamação Ocular

 
Neuroftalmologia
 
Do básico ao que há de novo, o curso multidisciplinar de
imagem em Neuroftalmologia, pretende fazer uma resenha
da patologia tumoral, com umas novidades em imagem e
terapêutica para culminar. Porque o diagnóstico de patologia
com implicações sistémicas pode começar pelo
oftalmologista, participe nos casos clínicos e no curso que
temos para partilhar convosco no sábado de manhã.
 
Marta Macedo, Coordenadora do GP de Neuroftalmologia

Oncologia, Patologia e Genética Ocular
O diagnóstico precoce dos carcinomas basocelular e espinocelular das pálpebras permite um tratamento menos
agressivo e mais eficaz. Para as lesões maiores ou mais agressivas temos, em alguns casos, novas armas
terapêuticas.O curso do Grupo Português de Oncologia Patologia e Genética Ocular que se realizará no dia 4/10 é
uma oportunidade para actualização dos seus conhecimentos no diagnóstico e tratamento destes tumores
 

Maria Araújo, Coordenadora do GP de Oncologia, Patologia e Genética Ocular

http://www.spoftalmologia.pt/events/reuniao-de-outono/


Notícias da nossa SPO

 

 Prof. Filomena Ribeiro eleita para o
Board da ESCRS 
 
A Prof. Filomena Ribeiro foi eleita com 200
votos. Nesta eleição foram selecionados os
5 mais votados entre um total de  17
candidatos. Passam também a constituir o
Board da ESCRS : Jorge Alio (Espanha), Nic
Reus (Holanda), Bruce Allan (Reino Unido)
e Vikentia Katsanevaki (Grécia).

 
Webinars PAAO em Língua Portuguesa 
 

Criar Pontes. Estabelecer Contactos. Evoluir em Conjunto.  O propósito dos webinars da
Lusofonia na Associação PanAmericana de Oftalmologia (PAAO) mantém-se, com cada
vez mais proximidade entre as várias sociedades científicas lusófonas, entre as quais a
SPO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), as sociedades de Cabo Verde,
Moçambique, Goa e Timor. Este ano contam-se já sete webinars realizados, com
transmissão em direto para os 5 continentes.  Estas oportunidades de partilha de
conhecimento e de networking têm obtido cada vez mais adeptos. Não perca o próximo
webinar já no dia 14 de Outubro (ver em baixo).
 

Mário Canastro, Coordenador Webinares PAAO/SPO Jovem

 
Inscrições aqui
 
Dr. João Barbosa Breda
 
Glaucoma de Pressão Normal
 
14 Outubro 2019   23:00

https://www.campuspaao.org/enrol/index.php?id=183


 

 

 

 
 
 

 

 

Artigo Comentado 
Rubrica da SPO Jovem

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SPO Jovem publica regularmente um comentário
a uma publicação pertinente nas várias áreas da
Oftalmologia. A Iniciativa FOCUS consiste na
reunião de um grupo de  experts  em inflamação
ocular (IO) de vários continentes com o objetivo
de gerar consenso sobre algumas questões
práticas na gestão de doentes com uveíte não
infecciosa. É uma publicação importante na área
de IO, dada a heterogeneidade de práticas e falta
de evidência nesta área emergente em
Oftalmologia.
 
 Veja a publicação comentada aqui.

 

 

 

Equipa Editorial

Inês Leal

João Breda

http://www.spojovem.com/artigos-comentados.html

