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EDITORIAL
24 meses de NL SPO! 



Obrigada a todos os sócios:  leitores das NL, seguidores das publicações do Facebook e Linkd'in

bem como frequentadores do site da SPO!

Graças aos comentários construtivos, pudemos inovar, mudar conteúdos e tentar estar sempre

mais próximo dos sócios.

Se estas ferramentas da SPO já eram essenciais na comunicação com os sócios, ganharam ainda

mais importância com a pandemia e a necessidade de nos mantermos próximos, de divulgarmos

novidades e ferramentas úteis.

Foram dois anos de muito trabalho, em que tentámos oferecer conteúdos variados, tais como

entrevistas, artigos de perspetiva, ferramentas úteis no arrancar da pandemia, novidades da SPO

e novos pontos de vista em saúde global, leadership e soft skills.

Obrigada por estarem desse lado!

Até breve,

Os Editores da página da SPO e NL,

Inês Leal e João Barbosa-Breda 



Recomendações do Colégio de Oftalmologia
sobre o regresso à actividade clínica

BEM VINDOS AO NOVO SITE DA SPO!

Para fecharmos estes dois anos com chave de ouro, temos o prazer de
inaugurar o novo site da SPO. Disponível no endereço habitual.
Compreende um design inovador, facilidade na procura de conteúdos e
muito mais! 

https://spoftalmologia.pt/
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Para encerrar o biénio em grande, a SPO JOVEM lança a primeira
temporada de PODCASTS SPO JOVEM, para serem consumidos sem
moderação, em qualquer lugar. 

Para os poderes ouvir acede a www.spojovem.com/podcasts

Speakers:

Ana Miguel Quintas
Joana Mendes Pereira
David Cordeiro Sousa
Miguel Raimundo
João Barbosa Breda

 

João Pedro Marques
Keissy Sousa
Filipe Sousa Neves
Ana Carolina Abreu
Cristina Fonseca

http://www.spojovem.com/podcasts


Recomendações do Colégio de Oftalmologia
sobre o regresso à actividade clínica

Este prémio foi anunciado na abertura oficial do Congresso Anual do EURETINA -

Sociedade Europeia de Retina, o principal evento mundial nesta área. O EURETINA

Clinical Research Award distingue personalidades que conduzem de forma ativa

investigação clínica na área da retina, que potenciem conhecimento destas patologias e

possam conduzir à melhoria dos tratamentos disponíveis.  O projeto premiado utiliza uma

técnica inovadora, a metabolomica para identificar marcadores de progressão da

degenerescência macular da idade (DMI). Atualmente, não é possível prever de forma

fiável quem são as pessoas com DMI que vão progredir para as formas avançadas, que

levam a cegueira causada por esta doença. Este estudo vem contribuir para

compreensão dos mecanismos fisiopatológicos da DMI avaliando fatores ambientais,

genéticos e a metabolómica, na progressão da doença, aos 5 anos.  Este projeto resulta

do esforço conjunto de varias instituições, onde se incluem A AIBILI, o Centro Hospitalar

e Universitário de Coimbra, a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e o

Massachusetts Eye and Ear (MEE)/ Harvard Medical School em Boston, nos Estados

Unidos, onde a Doutora Inês Laíns é também investigadora.

Prémio "EURETINA Clinical Research
Award 2020" atribuído a investigadores
portugueses

O primeiro lugar do EURETINA Clinical Research

Award foi este ano atribuído a um projeto liderado

pelo Prof. Doutor Rufino Silva e pela Doutora Inês

Laíns, com o projeto “Metabolomics: A Tool for

Investigating the Progression of Age-related

Macular Degeneration”. 
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Próximos eventos da SPO 

A SPO JOVEM organiza mais
um evento formativo para
colegas de MGF. Mais
informação aqui 

Online, 2 e 9 Dezembro

Feliz Natal e muitos sucessos
profissionais e pessoais em 2021!

Os Editores, 

Inês Leal e João Barbosa Breda

O congresso nacional irá decorrer em
formato virtual. Mais informação aqui.  

https://www.facebook.com/SpoJovem/posts/4859247510782155
https://spoftalmologia.pt/evento/63-congresso-portugues-de-oftalmologia/

