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11 MESES DEPOIS...

O que já mudou na nossa SPO para dar resposta à
necessidade de educação digital e mais próxima dos
sócios durante a pandemia?

SITE SPO E EVENTOS SPO
Criação das Quartas da SPO - Webinars das subespecialidades
Calendário disponível aqui, sendo possível fazer o download das datas de eventos para a agenda pessoal!

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

PRÓXIMOS EVENTOS NACIONAIS

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

2ª Reunião virtual GER
Online 27/2

Reunião do Grupo Português de Glaucoma
Online 6/3

Colóquios de Oftalmologia
Online 20/3
CURSO EUPO: Córnea, Conjuntiva e Cirurgia Refractiva

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

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

What's new?
Implanto-refractiva por Andreia Rosa*
(coordenadora do Grupo de Implantorefrativa) e Pedro Gil**
*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
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Bem-vindos a 2021, um ano de (ainda mais!) disrupções e
mudanças, provocadas pelas consequências de 2020 nos
próximos anos!
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