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EDITORIAL
PRIMEIRO TRATAMENTO GENÉTICO EM PORTUGAL
Portuguesa de Oftalmologia congratula-se com a realização do primeiro tratamento
genético numa doença ocular realizado em Portugal, sem dúvida um marco notável
para a Oftalmologia Portuguesa. No passado dia 21 de Maio, no Centro Hospital
Universitário de Coimbra (CHUC), foi feita a administração subretiniana de
Voretigene Neparvovec, medicamento indicado para doentes com distroﬁas da
retina associadas ao gene RPE65.
A propósito deste tema, o Presidente da SPO escreveu um artigo de opinião para o
jornal Público ( ler abaixo, na área de Notícias).

NOTÍCIAS
OPINIÃO
O Presidente da SPO, Ruﬁno Silva, assinou um artigo de opinião no jornal Público,
acerca do primeiro tratamento de Terapia Genética em Oftalmologia.
Ler artigo aqui

AS QUARTAS DA SPO

WEBINAR
No dia 26 Maio, a SPO propôs mais
um webinar no âmbito "As quartas da
SPO”; o GPN apresentou o tema
Diplopia.

LEADERSHIP ONLINE
SERIES
Dia 28 decorreu mais uma sessão de
Leadership
Online
Series
com
Madalena Patrício ( F.M.U.Lisboa) ,
Amândio Rocha Sousa ( F.M.U.Porto),
Manoj Sharma ( ETEP , Timor
Leste), Shuba Ramani ( Harvard
University) e Sidney Gicheru (AOC).
A próxima sessão decorre no dia 18
junho.

ORBITOPATIA
TIROIDEIA
No passado dia de 25 de maio,
celebrou-se o Dia Internacional da
Tiróide: a SPO assinalou a data e a
médica oftalmologista e secretária
geral da SPO, Dra Ana Magriço,
sublinhou a importância da Orbitopatia
Tiroideia.
Leia mais aqui

SPO NA PROVA ORAL
Também no dia 25, a Dra. Ana Vide
Escada participou no programa “Prova
Oral” da Antena 3, falando sobre
cuidados a ter com a nossa saúde
ocular. Pode ouvir aqui

AGENDA
WEBINAR
O mês de junho arranca com mais uma edição das
“Quartas da SPO” - desta vez, a proposta é do
GPOO sobre Rejuvenescimento Periocular.

CIRP 2021 PRESENCIAL
A CIRP 2021 – Reunião dos Grupos Portugueses de
Cirurgia Implanto-Refrativa, Superfície Ocular,
Córnea e Contactologia, vai decorrer no Algarve,
entre os dias 10 a 12 de junho, presencialmente (já
com a devida autorização da DGS). Descubra aqui o
programa completo.

SPO VERÃO - RAIO 2021 PRESENCIAL
Já se encontram abertas as inscrições para a SPO
VERÃO - RAIO 2021 a decorrer dias 2 e 3 de julho
em Aveiro.
Saiba mais aqui

HIGHLIGHTS
ESTATUTOS DA SPO: INQUÉRITO
ATIVO PARA SÓCIOS
Na CIRP 2021 ( 10 a 12 de junho) vai decorrer o
primeiro Fórum de discussão da renovação de
Estatutos da SPO, que terá por base as respostas
ao inquérito de auscultação aos Sócios. Se ainda
não o fez, não perca a oportunidade de responder
aqui.

INHERITED RETINAL
DEGENERATIONS IN PORTUGAL:
ADDRESSING THE UNMET NEEDS
O Grupo de Genética Ocular da SPO emitiu um
position paper sobre as necessidades no âmbito da
clínica e investigação das distroﬁas da retina
hereditárias em Portugal. Saber mais aqui

WHAT'S NEW
O QUE HÁ DE NOVO EM
ERGOFTALMOLOGIA?
A pandemia e o teletrabalho trouxeram
para o nosso dia a dia os conceitos de
Ergoftalmologia.
Por Dra. Catarina Paiva, coordenadora do Grupo
Português de Ergoftalmologia da SPO

As horas inﬁndas de trabalho ao
computador, com posicionamentos
incorretos e iluminação insuﬁciente,
culminaram numa exigência visual
excessiva.
Desde a primeira infância até `a
terceira idade passámos a ter queixas
de astenopia visual e o síndrome de
visão de computador entrou na rotina
dos
diagnósticos
que
fazemos
diariamente.
Nas consultas, temas como a regra
dos 20-20-20 (Por cada 20 minutos de
utilização, pausar 20 segundos a olhar
para 20 metros) a necessidade de um
correto
posicionamento
numa
secretária com os pés apoiados, com
iluminação natural ou artiﬁcial potente
bem como a utilização de écrans de
alta resolução e de alta frequência, são
falados diariamente.
O papel do oftalmologista ajustou-se a
esta nova realidade, sendo primordial
no ensino do correto manuseamento
das tecnologias.

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT
BE MORE REALISTIC ABOUT THE
TIME YOU HAVE
Este artigo de self-managament da Harvard
Business Review (HBR) revela-nos estratégias para
lidar com a necessidade de sermos mais realistas
com o tempo que temos para assumir as tarefas de
cada dia. Muitos de nós temos a tendência de
perspectivar o dia muito maior do que ele realmente
é e que teremos capacidade de assumir demasiadas
tarefas num espaço de tempo tão curto. Isto é o
chamado "magical thinking"!
Estratégias que este insight da HBR nos traz,
incluem: perceber que determinado workload não é
temporário mas sim algo que devemos encarar de
forma crónica; rever projetos passados e perceber
onde foi alocado mais tempo, de forma a planear
melhor os seguintes; parar de pensar que "para a
próxima, vai ser mais fácil" e reservar mais tempo
para os projetos, e não menos; pensar no produto
ﬁnal que tem de ser entregue de forma realista e,
ﬁnalmente, de forma mais conﬁante, autonomizar e
delegar tarefas aos que nos rodeiam, não
assumindo que somos indispensáveis. Leia mais
aqui.

