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Vamos trabalhar juntos para manter a
Neuroftalmologia portuguesa num patamar de

excelência.
PEDRO  FONSECA

Mantendo a tradição, a reunião anual do
Grupo Português de Glaucoma realizar-
se-á a 6 de Março, na altura da semana

mundial do glaucoma.
P E D R O  F A R I A

Neste próximo biénio temos como
principal objectivo dinamizar e

fazer crescer a Órbita e a
Oculoplastica Nacional

G U I L H E R M E  C A S T E L A

UMA NL PRÓXIMA DE
TODOS OS SÓCIOS E UM

SITE DA SPO QUE
OFEREÇA EDUCAÇÃO
DIGITAL 365 DIAS POR

ANO! 
INÊS LEAL

A retina à distância de um clic

ANTÓNIO CAMPOS 

Estamos já a preparar
um conjunto de temas
atuais e com interesse

clínico para os
oftalmologistas
portugueses!

A N D R E I A  R O S A

Contem com a nossa equipa da
SPO Jovem para continuar o

excelente trabalho da Direção
anterior, com uma presença digital
reforçada e novas iniciativas que
certamente serão do interesse de

todos os Oftalmologistas.
M I G U E L  R A I M U N D O

Continuidade, colaboração e

internacionalização são os 3 pilares

em que pretendemos assentar o

trabalho do Grupo Português de

Inflamação Ocular para o biénio que

agora se inicia.

CRIST INA FONSECA
 

Pela promoção de práticas de saúde

reabilitação visual

CATARINA PAIVA 

O Grupo de Superfície Ocular,
Córnea e Contactologia marcará
presença assídua no dia-a-dia da
Oftalmologia nacional. Seremos

veículo de formação sólida,
pertinente e atualizada. Estaremos

por perto!
E S M E R A L D A  C O S T A  



"Há ainda um longo caminho a

percorrer. No nosso país, são ainda

muito poucos os doentes com acesso a

um diagnóstico genético e há um

grande desconhecimento sobre a

prevalência das distrofias hereditárias

da retina..."

What's new?

Genética Ocular por João Pedro
Marques (coordenador do Grupo de
Oncologia e Genética Ocular)

Durante a última década assistimos a uma aceleração

sem precedentes na descoberta de novos genes e

mecanismos patogénicos subjacentes às distrofias

hereditárias da retina, abrindo caminho para uma nova

era de terapia génica.

A aprovação do voretigene neparvovec pela FDA em 2017

e pela EMA em 2018 constituiu um marco na medicina

moderna, tendo já sido tratados mais de 130 doentes com

mutações bialélicas no gene RPE65. O processo de

aprovação deste tratamento em Portugal está muito

perto de ser concluído, antecipando-se que o primeiro

doente possa ser tratado já no primeiro trimestre de

2021. Também em fase avançada de ensaios clínicos

estão atualmente terapias génicas direcionadas à doença

de Stargardt, acromatópsia, coroiderémia, retinosquisis

ligada ao X, síndrome de Usher e retinopatia pigmentar

ligada ao X, esperando-se que possam ser

disponibilizadas nos próximos anos.

Além da terapia génica, há progressos notórios também

na optogenética, medicina regenerativa, técnicas de

edição de genes/genoma (CRISPR) e próteses retinianas,

podendo estas vir a contribuir, em breve, para o

armamentário terapêutico em distrofias hereditárias da

retina.

 Contudo, é importante referir que há ainda um longo

caminho a percorrer. No nosso país, são ainda muito

poucos os doentes com acesso a um diagnóstico genético

e há um grande desconhecimento sobre a prevalência

das distrofias hereditárias da retina. Enquanto

oftalmologistas, é nosso dever ajudar estes doentes a

obter um diagnóstico molecular, já que o acesso a futuros

tratamentos ou a participação em ensaios clínicos está

dependente dessa informação.



"Incerteza extrema pode ser definida

em termos de novidade, magnitude,

duração e ritmos rápidos de mudança

e gera sempre dificuldades

operacionais e de liderança para a

organizações..."

What's happening
beyond the
ophthalmologist sight?

When nothing is normal: Managing in
extreme uncertainty por McKinsey&Co 

Em tempos normais, as organizações enfrentam

numerosas incertezas com consequências variáveis e os

líderes tentam responder a estas mudanças através de

processos e estruturas bem estabelecidas. Contudo,

nesta crise global sem precedentes os líderes precisam

que os modelos operacionais respondam rapidamente ao

ambiente em mudança e mantenham as suas

organizações capazes de enfrentam os desafios. A

incerteza pode ser medida em magnitude e duração.

Utilizando estas duas medidas, a incerteza extrema

consequente às alterações económicas e de saúde

pública globais da pandemia de COVID-19 acarreta

novidades sem precedentes na nossa História. A

magnitude da incerteza que as organizações enfrentam

nesta crise, torna essencial as que as respostas das

organizações sejam flexíveis, ágeis e baseadas em

aprendizagem constante.

O documento disponível aqui da McKinsey&Co, descreve

a estrutura ideal de uma organização nestas condições,

bem como os passos cruciais a serem dados:

- A capacidade de responder ativamente a uma crise é

possível se existem sistemas de alerta precoces, tomada

rápida de decisões e princípios operacionais

transparentes que guiam a essa tomada de decisões;- Os

3 verbos essenciais no modo de crise são: discover,

design and execute!- Necessidade de modelos de

sustentabilidade: após uma altura de crise inicial, é

necessário que as organizações adquiram novos modelos

a longo prazo de processos que permitam desfazer lock-

downs, recuperar rotinas antigas, scaling down de

atuação em modo de emergência, sempre com a

flexibilidade de regressão, caso a situação o exija.

Em suma, incerteza extrema pode ser definida em termos

de novidade, magnitude, duração e ritmos rápidos de

mudança e gera sempre dificuldades operacionais e de

liderança para a organizações. Os líderes devem

desenvolver uma tolerância maior à ambiguidade,

cadência operacional mais acelerada e uma cultura de

revisão e mudança constante. À medida que a crise se

dilui, é necessário adaptar processos de forma a

assegurar que a organização é sustentável e pode até

tomar partido de potenciais novas oportunidades.

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/when-nothing-is-normal-managing-in-extreme-uncertainty


PRÓXIMOS EVENTOS NACIONAIS

 

 

Reunião do Grupo Português de
Glaucoma
6 de Março 2021

EDITORES DA NL 

INÊS LEAL
ANA CAROLINA ABREU
JORGE SIMÃO

Colóquios de Oftalmologia

CURSO EUPO: Córnea, Conjuntiva e Cirurgia Refractiva 

20 de Março 2021 (online e presencial)

Webinar Córnea - Queratite
Herpética 
10 de Fevereiro 2021 

Webinar CIRP

 

27 de Março 2021 

Saiba mais sobre os próximos eventos aqui! 

Webinar Ergoftalmologia / Baixa
Visão -Teletrabalho na Pandemia 
24 de Fevereiro 2021 

https://spoftalmologia.pt/comunicacao-e-media/eventos/
https://spoftalmologia.pt/comunicacao-e-media/eventos/

