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Caros sócios
Enviamos a primeira NL no novo formato! Um modelo que acompanha os novos
tempos e o avanço tecnológico, com informação mais concisa, mais "digital" e mais
regular: a partir de agora, será enviada de 15 em 15 dias.

Os editores,
Inês Leal
Ana Carolina Abreu
Jorge Simão

EDITORIAL

Dia 8 de Março, o Mundo celebra o Dia Internacional da Mulher, uma oportunidade
para refletirmos sobre o que ainda falta para uma maior equidade entre géneros. A
iniciativa Orbis calcula que no mundo cerca de 1,1 mil milhões de pessoas tenham
perda de função visual e que doentes do género feminino perfaçam 55% deste total
– o que significam mais 112 milhões de mulheres do que homens. As três principais
causas apontadas para este facto são a falta de recursos económicos para procurar
assistência médica (mais marcada no género feminino do que masculino), a maior
limitação a viajar em alguns países a mulheres do que homens e menor literacia das
mulheres em vários pontos do globo. A iniciativa ORBIS assinala este dia com um
conjunto de iniciativas denominadas globalmente de #VISIONARYWOMEN
acessíveis aqui

NOTÍCIAS

AS QUARTAS DA SPO

WEBINARES

Na primeira quinzena de março, o
Grupo Português de Ergoftalmologia e
Baixa Visão e o Grupo Português de
Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo,
promoveram, respectivamente, os
webinares dedicados a “
Ergoftalmologia : Teletrabalho na
Pandemia” e “ A Miopia na Criança”

REUNIÃO DO GRUPO
PORTUGUES DE
GLAUCOMA

O Grupo Português do Glaucoma
promoveu, dia 6 de março, a sua reunião
anual. Um Curso do Ângulo Irido-
Corneano e uma conferência sobre
Genética do Glaucoma com Ananth
Viswanathan, fizeram parte do programa.

DIA MUNDIAL DO
GLAUCOMA

A SPO promoveu um debate em direto
na sua página de facebook, a propósito
do Dia mundial do Glaucoma. O Dr.
Pedro Faria, coordenador do Grupo
Português do Glaucoma e o Dr.
Fernando Trancoso Vaz, do Hospital
Fernando Fonseca , responderam a
várias dúvidas da audiência, numa
conversa moderada pela jornalista
Fernanda Freitas.

Para ver ou rever, aqui:
https://www.facebook.com/spoftalmolog
ia/videos/458751162205068

AGENDA

QUARTAS DA SPO

As Quartas da SPO continuam no
próximo dia 24 de março; desta vez, o
Grupo Português de Cirurgia Implanto-
Refrativa propõe o tema “Cálculo de
lente para cirurgia de catarata no
doente com queratocone estável”.

ATIVIDADE CIENTÍFICA
NACIONAL
No próximo sábado, dia 20, decorre
online o CURSO EUPO -Córnea,
Conjuntiva e Cirurgia Refrativa. As
inscrições já se encontram abertas em
https://spoftalmologia.pt/evento/coloqui
os-de-oftalmologia/

HIGHLIGHTS

Dia Mundial das Doenças Raras
O Dia Mundial das Doenças Raras foi assinalado no dia 28 de fevereiro. Uma
doença é considerada rara quando afeta uma em cada 2000 pessoas. Muitas vezes
são de origem genética e algumas delas podem afetar a visão; o médico
oftalmologista e representante do Grupo Português de Genética Ocular da
Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, João Pedro Marques participou no
programa da RTP “ Portugal em direto”.

VER MAIS

Eleição da Prof. Doutora Filomena Ribeiro
A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia congratula-se com a eleição da Prof.
Doutora Filomena Ribeiro para o executive board da ESCRS (European Society of
Cataract & Refractive Surgeons).

VER MAIS

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

Women Are the X-Factor in New Ways of Working
Um artigo da Boston Consulting Group (BCG) enfatiza as novas formas de trabalhar
e de liderar, bem como a importância de colaboradores people-oriented, empáticos,
com foco na comunicação e trabalho de equipa. Todas estas qualidades têm sido
importantes para as organizações na últimas décadas, mas sem dúvida que a
incerteza e a instabilidade trazida pela pandemia COVID-19 vêm acentuar ainda
mais esta necessidade. Neste artigo, tópicos como qualidades das mulheres na
liderança, inteligência emocional das mulheres, experiências com novas formas de
liderança são abordados.


