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Newsletter SPO Fevereiro 2021

O que já mudou na nossa SPO para dar resposta à
necessidade de educação digital e mais próxima  dos

sócios durante a pandemia? 

SPO JOVEM
Presença reforçada e regular nas redes sociais (Instagram  e Facebook) com
divulgação de iniciativas, imagens clínicas e outras rúbricas

Lançamento da webapp SPO Jovem “Manobra de 3 Passos” aqui em
colaboração com a secção de Neuroftalmologia da SPO

SITE SPO E EVENTOS SPO

Calendário disponível aqui, sendo possível fazer o download das datas de eventos para a agenda pessoal!

 

Criação das Quartas da SPO - Webinars das subespecialidades 

https://www.instagram.com/spojovem/
https://facebook.com/spojovem
https://3passos.spojovem.com/
https://spoftalmologia.pt/comunicacao-e-media/as-quartas-da-spo/


PRÓXIMOS EVENTOS NACIONAIS

 

 

Reunião do Grupo Português de Glaucoma

Online 6/3 

Colóquios de Oftalmologia

CURSO EUPO: Córnea, Conjuntiva e Cirurgia Refractiva 

Online 20/3

2ª Reunião virtual GER

 

Online 27/2

Saiba mais e marque na sua agenda os próximos eventos aqui! 

Webinares QUARTAS DA SPO Fevereiro e Março 21:30 

- G. P. Retina e Vítreo: A retina em tempos de pandemia  17/2 
- G. P. Ergoftalmologia/Baixa Visão: Teletrabalho na
Pandemia 3/3 
- G. P. Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo: Miopia 10/3 
- Cirurgia Implanto-Refractiva Portugal: Cálculo da LIO para
cirurgia de catarata em doentes  com queratocone 24/3 

 

Guidelines de Glaucoma 5ª edição- Será tudo consensual?

Online 20/2 

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


EDITORIAL
 

Infelizmente, ao fim de 11 meses, ainda faz sentido
abordar tópicos de COVID-19 em Oftalmologia!

 

Repercussões da pandemia sobre o internato em Oftalmologia a nível nacional (disponível aqui) e internacional, e

como um serviço de Oftalmologia em Philadelphia rapidamente implementou mudanças de forma a manter ativa a

formação dos internos (disponível aqui)

Descrição de aplicações de inteligência artificial em Oftalmologia durante e após a pandemia COVID-19,

nomeadamente no apoio ao diagnóstico não invasivo, resumo de conhecimento através da utilização de métodos de

natural language processing em grande quantidade de publicações científicas, aplicações de telemedicina e

tecnologia de home-monitoring (disponível aqui)

O que mudou nos serviços académicos de Oftalmologia com a pandemia COVID-19, desde programas de ensino para

internos, prestação de cuidados de saúde a doentes, programas de ensino pré-graduado de Oftalmologia,

investigação clínica e básica, e gestão académica e de serviços a partir de casa (disponível aqui)

Dicas da AAO sobre como usar a máscara sem embaciar os óculos (disponível aqui)

Considerações especiais da AAO para cirurgia oftalmológica durante a pandemia COVID-19, nomeadamente: como

lidar com teste de PCR positivo e negativo para SARS-CoV-2 e como interpretar esses resultados na era pós-

vacinação, e recomendações especificas para cirurgia de catarata e capsulotomia posterior, cirurgia refrativa e de

córnea, cirurgia de glaucoma, cirurgia de retina,  (incluindo injeções intravítreas e procedimentos LASER), cirurgia em

oculoplástica e pediátrica, incluindo estrabismo e cirurgias do canal nasolacrimal (disponível aqui) 

Coleção de artigos indexados e selecionados pela da AAO sobre COVID-19 (disponível aqui)

Vídeo-simulação da dispersão de gotículas durante a observação na lâmpada de fenda (disponível aqui)

Oftalmologia e COVID-19: um risco ocupacional pouco considerado - a proximidade do exame oftalmológico coloca o

médico numa situação de risco de infeção pelo SARS-CoV-2, tal como demonstrado em diversos estudos (disponível

aqui e aqui)

As sociedades científicas internacionais continuam a lançar conteúdos novos sobre a pandemia e a prática de

Oftalmologia na era pós-vacinação COVID-19 e selecionámos alguns conteúdos mais recentes, desde artigos indexados,

pequenas rúbricas, reflexões pessoais, check-list cirúrgicas, entre outros.

Eis a nossa seleção de tópicos mais recentes:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32914750/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7506499/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32694268/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194607/
https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/face-mask-foggy-glasses-coronavirus-covid
https://www.aao.org/headline/special-considerations-ophthalmic-surgery-during-c
https://www.aaojournal.org/covid-19
https://edhub.ama-assn.org/jn-learning/video-player/18533840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7256213/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7275166/


"Multifocal and Extended Depth-of-Focus Intraocular Lenses in 2020 & Intraocular lens (IOL)

implantation in the absence of capsular support: Scleral-fixated versus Retropupillary iris-claw IOLs"

What's new?
Implanto-refractiva por Andreia Rosa*
(coordenadora do Grupo de Implanto-

refrativa) e Pedro Gil**

Intraocular lens (IOL) implantation in the absence
of capsular support: Scleral-fixated versus
Retropupillary iris-claw IOLs
O envelhecimento da população e a elevada

prevalência de pseudoexfoliação continuam a

tornar a ausência/instabilidade de suporte capsular

em doentes pseudofáquicos e afáquicos um

problema frequente e mais ou menos transversal a

todos os serviços/cirurgiões. Este artigo faz uma

revisão sistemática de 87 publicações com mais de 5

mil olhos e mostra que os resultados são

sobreponíveis entre a suspensão escleral e as lentes

de fixação retropupilar, embora refira a maior

facilidade técnica das lentes com fixação à íris. 

 Apesar de não ser uma conclusão surpreendente, é

uma revisão interessante e que traz finalmente

algum nível de evidência a uma discussão que tem

sido frequente nos últimos anos. Artigo disponível

aqui

*Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Unidade de Oftalmologia de
Coimbra; Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra ** Centro

Hospitalar Universitário de Lisboa Central; Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra

Multifocal and Extended Depth-of-Focus Intraocular

Lenses in 2020

Escolhemos este artigo porque sistematiza as chamadas

lentes premium, um grupo crescente (pelo menos 70!) 

 com propriedades que se sobrepõem. Organiza as lentes

de acordo com o princípio ótico subjacente ao seu

desenho (refrativas, difrativas, acomodativas e de

pequena abertura) e de acordo com o resultado que

proporcionam (monofocal, foco estendido e multifocal).

O artigo realça ainda a novidade do ano, as lentes

“enhanced monofocal/monofocal plus”, como a Vivity da

Alcon, a Eyhance da Johnson & Johnson e a Isopure, da

Physiol. Esta nova geração de lentes irá certamente

continuar a crescer e a acompanhar-nos durante o ano

de 2021 com mais modelos e mais resultados clínicos.

Artigo disponível aqui

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33278236/
https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(20)30931-3/abstract


What's happening
beyond the
ophthalmologist sight?

A Harvard Business Review (HBR) publicou um artigo que

aborda as novas tendências para o mundo do trabalho em

2021, disponível aqui.

Se pensamos que 2020 foi um dos anos mais voláteis e

imprevisíveis de sempre, é um erro pensar que 2021 vai

ser muito mais calmo e “smoother sailing”! Vários

economistas e empresários acreditam que vai continuar a

ser um ano de enormes transições.

Segundo o HBR, as maiores tendências e desafios de

trabalho em 2021 podem resumir-se em:

·      Shift do empregador de ter de gerir a experiência de

colaborador para ter de gerir a experiência de vida do

colaborador. Acredita-se que a pandemia tenha dado

visibilidade à importância da vida pessoal e aos desafios

decorrentes da vida familiar dos colaboradores.

·      A saúde mental como o “novo normal”: a pandemia

trouxe para a ribalta a importância do bem-estar e saúde

mental no trabalho.

·      Possibilidade de aumento do gender-gap. Muitas

organizações já adotaram equipas de colaboradores

híbridas - uma parte de forma presencial, outra de forma

remota - e vários inquéritos têm demonstrado que existe

uma tendência para uma maior proporção de elementos do

sexo masculino preferirem o retorno ao local de trabalho,

enquanto uma maior proporção de mulheres continua a

preferir trabalhar a partir de casa. Se houver uma

preferência, mesmo que não totalmente consciente  e

assumida, maior valorização e maior remuneração de

trabalhadores que se encontrem a trabalhar

presencialmente, e se estes forem tendencialmente do sexo

masculino, então haverá ainda um maior gender-wage gap,

numa altura em que vários estudos já demonstraram que a

pandemia afetou de forma negativa profissionalmente mais

as mulheres. 

·      Algumas organizações demonstram uma preferência

crescente em atrair profissionais com skills muito

específicos por um curto período de tempo para as

necessidades correntes e imediatas que têm,

eventualmente com remunerações premium pelas suas

capacidades, em vez de investir e construir essas

capacidades nas suas equipas, já que o futuro é tão incerto.

Bem-vindos a 2021, um ano de (ainda mais!) disrupções e

mudanças, provocadas pelas consequências de 2020 nos

próximos anos!

"A saúde mental como o “novo

normal”: a pandemia trouxe para a

ribalta a importância do bem-estar

e saúde mental no trabalho...."
EDITORES DA NL 

INÊS LEAL
ANA CAROLINA ABREU
JORGE SIMÃO

https://hbr.org/2021/01/9-trends-that-will-shape-work-in-2021-and-beyond

