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EDITORIAL
UM TERÇO DE 2021!
4 meses deste ano desaﬁante passaram e a atual Direção da SPO organizou uma
nova forma de comunicação com os sócios - através de Newsletters quinzenais - e
conta agora com uma biblioteca digital com conteúdos armazenados por categoria e
disponíveis on demand com a possibilidade de fazer download dos Certiﬁcados
digitais dos eventos; iniciaram-se as sessões "As quartas da SPO"; a estreia do
curso de Liderança revestiu-se de sucesso; prepara-se a versão bilingue do site da
SPO; as Reuniões de Grupo foram retomadas online; foram atualizados os
conteúdos na área de Público e Doentes; e ocorreu a primeira Assembleia Geral
online - com convite a participação de todos os sócios no processo de revisão dos
estatutos, iniciado por inquérito online com adesão já de mais de 25% dos sócios.
Que venham os próximos meses do ano porque teremos mais novidades!

NOTÍCIAS
ASSEMBLEIA GERAL
Dia 24 de abril decorreu, online, a AG da SPO. Um dos pontos principais desta AG
foi a apresentação dos resultados preliminares do inquérito sobre a opinião dos
Sócios relativamente aos pontos críticos de atualização dos estatutos da SPO que
datam de 1939 e que permanece ativo para preenchimento voluntário. Foi também
alterado o Regulamento de forma a facilitar a readmissão de sócios; foram ainda
admitidos 22 novos sócios, o que normalmente só acontecia na AG de Dezembro,
cumprindo o desejo de os incluir logo que possível e conferindo-lhes usufruto pleno
de todos os benefícios, nomeadamente o registo oﬁcial nos eventos online. A ata
completa da AG estará disponível em breve para consulta pública de todos os
Sócios da SPO.

AS QUARTAS DA SPO

WEBINAR
Durante a segunda quinzena do mês
de abril, a SPO promoveu mais dois
webinares no âmbito "As quartas da
SPO": dia 21, coordenado pelo Grupo
Português de Ergoftalmologia e Baixa
Visão e dia 28, apresentado pela
SPOJovem.

LEADERSHIP ONLINE
SERIES
Arrancou dia 16 de abril o programa
Leadership Online Series, com a
participação de Zelia Correa e Judy
McKimm como oradoras. A sessão
de abertura contou com conceituados
oftalmologistas
nacionais
e
internacionais e ainda com a presença
de José Ramos Horta como Keynote
Speaker.
As sessões de liderança ﬁcam
disponiveis na biblioteca digital da
SPO. A proxima sessão decorre dia 7
de maio com Karl Golnik, Pedro
Carricondo, Joaquim Murta, Maria João
Quadrado, Marta Passadouro e Diana
Breda.

AGENDA
AS QUARTAS SPO
Em Maio, a SPO propõe mais 2
webinares no âmbito "As quartas da
SPO" sendo o primeiro já no dia 5, com
Casos Clínicos Retina, apresentados
pelo GPRV.

HIGHLIGHTS
YOU NEED TO KNOW:
BECOMING A PHYSICIANSCIENTIST
Na rubrica Young Info da Academia
Americana
de
Oftalmologia,
a
portuguesa Ana Rita Laiginhas partilha
uma reﬂexão e dicas muito práticas
sobre como conciliar a investigação,
responsabilidades clínicas e a vida
pessoal; em suma, como agarrar a
oportunidade de ser um physcianscientist! Descubra tudo aqui.

WHAT'S NEW
Inﬂamação Ocular por Cristina Fonseca, Coordenadora do
Grupo Português de Inﬂamação Ocular
Evolving consensus for immunomodulatory therapy in non-infectious uveitis
during the COVID-19 pandemic
Agrawal R et al. Br J Ophthalmol. Epub ahead of print: 23 Jun 2020

A COVID-19 tem colocado enormes desaﬁos e dúvidas na abordagem do doente
com
patologia
inﬂamatória
ocular,
especialmente
os
doentes
sob
terapêuticas imunomodeladoras. Este artigo junta as opiniões de reconhecidos
experts mundiais na área da inﬂamação ocular sob a forma de consenso,
oferecendo aos oftalmologistas algumas guidelines para orientação destes doentes.
As recomendações sobre início/ manutenção do tratamento em doentes com uveíte
não infeciosa são inﬂuenciadas pela presença/ suspeita/ ausência de
infecção SARS-CoV2, pelos factores de risco dos doentes, pela severidade da
inﬂamação e pelo número de fármacos necessários para controlo dessa inﬂamação.
As recomendações que atingiram maior consenso defendem evitar o início
de tratamento imunomodelador (incluindo corticosteróides orais ou intravenosos)
em doentes com suspeita ou conﬁrmação da infecção pelo SARS-CoV2 e a
preferência pela utilização de terapêuticas locais/ regionais em doentes com alto
risco/muito alto risco de COVID-19 severa.
Uma ressalva para a complexidade e diversidade de casos de uveítes
não infeciosas, que podem não permitir uma redução/ suspensão do
tratamento imunomodelador, mesmo em contexto de infecção pelo SARS-Cov2,
pelo que a abordagem destes doentes deve ser personalizada e num contexto
multidisciplinar.
O Grupo Português de Inﬂamação Ocular emitiu também um conjunto de normas
orientadoras para a abordagem do doente com inﬂamação ocular no contexto da
COVID-19, publicadas em Abril de 2020 na revista da SPO.
Mais informação aqui

Collaborative Ocular Tuberculosis Study Consensus Guidelines on the
Management of Tubercular Uveitis - Reports 1 and 2
Agrawal R et al. Ophthalmology 2021;128(2):266-276 Agrawal R et al. Ophthalmology 2021;128(2):277287

Poucos são os consensos atuais relativamente ao uso de terapêutica antituberculosa e terapêuticas adjuvantes na abordagem da uveíte tuberculosa. O
Collaborative Ocular Tuberculosis Study (COTS) Consensus Group publicou dois
artigos de consenso com normas orientadoras sobre o início da terapêutica antituberculosa (TAT) em doentes com coroidite (report 1), uveíte anterior, intermédia,
posterior, panuveíte e vasculite retiniana de etiologia presumidamente tuberculosa
(re-port 2). As recomendações reúnem maior consenso quanto ao início da TAT em
casos de coroidite tuberculosa, na presença de positividade de um teste
imunológico e evidência imagiológica de infecção TB. No caso de tuberculomas da
coróide ou coroidite serpiginosa-like, a positividade de um teste imunológico é
suﬁciente para iniciar TAT.
No caso de uveítes anteriores, intermédias ou posteriores, a recomendação para
início da TAT está dependente da prevalência geográﬁca e evidência imagiológica
de TB. Estas guidelines apresentam algoritmos de decisão resumidos baseados nas
recomendações emitidas e pretendem uma maior uniformização das abordagens a
estes doentes, facilitando a tomada de decisão baseada na evidência.
Mais informação aqui

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT
6 LEADERSHIP PARADOXES FOR
THE POST-PANDEMIC ERA
Para uma liderança de sucesso na era
pós-pandemia, a Harvard Businees
Review, faz a lista dos 6 pares de
características paradoxais que um líder
deve ter para fazer a sua organização
triunfar!
Devem
ser
executores
estratégicos, mas balanceando com
visão; devem ser heróis prontos a
tomar decisões corajosas, enquanto se
mantêm ótimos ouvintes e cautelosos;
devem ser adeptos de novas
tecnologias, ao mesmo tempo que, de
forma humanista, preservam tempo
presencial e de qualidade para os seus
colaboradores e... muito mais! Leia
tudo aqui.

