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EDITORIAL

REGRESSO AOS ENCONTROS CIENTÍFICOS
PRESENCIAIS: CIRP E SPO DE VERÃO!
A SPO regressou aos encontros científicos presenciais.  
Na CIRP, o balanço foi muito positivo (primeira reunião em regime híbrido -
presencial e streaming) com uma participação importante dos sócios na assistência
e com intervenções ativas nas sessões de elevado nível científico. Todas as regras
e procedimentos impostos pelo estado atual da pandemia foram adotados com
naturalidade pelos presentes. Destacamos o primeiro Fórum de Discussão dos
Estatutos SPO: avançou-se no processo de revisão, havendo já o compromisso de,
nos pontos com consenso, apresentar propostas de redação dos artigos em causa.
Nos restantes artigos, chegou-se à conclusão que careciam de mais clarificações ou
de melhor ponderação na forma de redacção. 

 
De 2 a 4 de Julho, a SPO de Verão vai reunir, em Aveiro, os grupos de
Subespecialidade da SPO, em simultâneo com a já habitual Reunião Anual de
Internos de Oftalmologia. Para além do enriquecimento científico dos jovens
oftalmologistas nacionais - através da partilha dos casos Clínicos SPO Jovem
“Innovative treatments - Thinking outside the box", também será possível a
participação nas várias sessões apresentadas pelos grupos de Neuroftalmologia; de
Inflamação Ocular; de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo; de Ergoftalmologia; de
Patologia Oncológica e Genética Ocular; de Órbita e Oculoplástica; de Superfície
Ocular, Córnea e Contactologia; de Glaucoma; de Retina e Vítreo e da Cirurgia
Implanto-Refrativa de Portugal.

Vão ser três dias de partilha intergeracional que pretende, mais uma vez, unir os
sócios num momento de elevada qualidade científica; sublinhar ainda a importância
deste evento para a discussão dos Estatutos da SPO, já que o programa inclui o
Segundo Fórum de Discussão - depois de se ter avançado no processo de revisão,
serão apresentadas propostas de redação dos artigos já analisados, sendo os
restantes discutidos nesta ocasião.

Inscreva-se aqui.

NOTÍCIAS

AS QUARTAS DA SPO

WEBINAR
O webinar de dia 23 reuniu uma série
de especialistas em torno das “Novas  -
tema proposto pelo GPRV.
Relembramos que pode ver ou rever
todos os webinares na Biblioteca
Digital SPO.
 

 

VISÃO SPO
A edição nº 27 da VISÃO SPO já está
disponível para consulta; neste
número, a direção aborda os tópicos
mais relevantes destes quatro meses
de mandato e os Coordenadores
resumem a atividade dos grupos da
SPO em 2021. Leia esta edição aqui.

LEADERSHIP ONLINE SERIES 

No passado dia 18, decorreu a terceira sessão da LOS, com comunicações, entre
outros, do Presidente do CBO e da Presidente da AAO.

 
No dia 25, a quarta  sessão abordou  exemplos de liderança em momentos
desafiadores ( independência de timor Leste), a constituição de uma ONG e ainda
as questões éticas e legais no uso de robôs em cirurgias.

As próximas edições estão marcadas para 7, 9, 14 e 16 de julho. As inscrições
contínuas decorrem aqui. 

AGENDA

AS “QUARTAS DA SPO” 
O mês termina com a proposta do GPG : inscrições
para dia 30, às 21h30, já abertas no site da SPO,
aqui.

 

HIGHLIGHTS

SITE DA SPO AGORA EM VERSÃO BILINGUE
O site da SPO disponibiliza agora uma versão bilingue (português/inglês), muito útil
para colegas do estrangeiro que queiram saber mais sobre nós! Basta clicar no
botão que aparece no canto superior direito com bandeira do Reino Unido.

SPO NA RTP
A Dra. Ana Vide Escada, em representação da SPO, participou no programa
Sociedade Civil, na RTP2, sobre os Cuidados no Verão (a partir do minuto 26:00).
Veja aqui.

SPO NO EXPRESSO
Em entrevista ao Jornal Expresso, o Prof. Pedro Menéres, membro da Direção da
Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, falou sobre confinamento e miopia. Veja
mais aqui.

WHAT'S NEW

O que há de novo em Córnea? Dra. Esmeralda Costa, Coordenadora GPSOCC

FIVE-YEAR FOLLOW UP OF FIRST 11 PATIENTS
UNDERGOING INJECTION OF CULTURED CORNEAL
ENDOTHELIAL CELLS FOR CORNEAL
ENDOTHELIAL FAILURE
Kohsaku Numa,  Kojiro Imai,  Morio Ueno,  Koji Kitazawa,  Hiroshi Tanaka,  John D
Bush,  Satoshi Teramukai,  Naoki Okumura,  Noriko Koizumi,  Junji Hamuro,  Chie
Sotozono, Shigeru Kinoshita; doi: 10.1016/j.ophtha.2020.09.002 

O ano de 2021 fica marcado pela publicação dos resultados aos 5 anos dos
primeiros 11 doentes com patologia endotelial tratados com células endoteliais
humanas cultivadas ex vivo. A injeção de células na câmara anterior permitiu tratar
com sucesso 10 dos 11 doentes, o que representa resultados muito promissores!
Trata-se de um procedimento cirúrgico de simples execução que pode revolucionar
o tratamento destes doentes. Para além de eficaz na recuperação visual e no
restabelecimento da morfologia endotelial, mostrou-se uma técnica segura.

INDIVIDUALIZED CORNEAL CROSS-LINKING
WITH RIBOFLAVIN AND UV-A IN ULTRA-THIN
CORNEAS: THE SUB400 PROTOCOL
Hafezi F, Kling S, Gilardoni F, Hafezi N, Hillen M, Abrishamchi R, Gomes JAP, 
Mazzotta C, Randleman JB, Torres-Netto EA 
American Journal of Ophthalmology (2021), doi: 
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2020.12.011 

A introdução do crosslinking do colagénio corneano (CXL) modificou muito o
prognóstico dos doentes com queratocone. Persiste, contudo, uma franja de
doentes que seriam candidatos a CXL por progressão documentada, mas cuja baixa
espessura os exclui do tratamento. A solução para estes doentes poderá estar no
“sub400 Protocol”, um protocolo de CXL com fluências individualizadas, em que os
tempos de irradiação são personalizados em função da espessura corneana. Neste
artigo, Hafezi et al publicou os resultados do tratamento de 39 olhos com
queratocone em progressão e espessuras entre 214-398 μm, tendo obtido 90% de
sucesso aos 12 meses, com esta técnica personalizada. 
 

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

MAKING BETTER DECISIONS
Um estudo da McKinsey&Co (McK) demonstra que os gestores de
organizações/equipas dispendem cerca de 40% do seu tempo na tomada de
decisões. Neste sentido, a McK elaborou uma colecção especial sobre decision
making disponível aqui onde explora temas como: empowering dos colaboradores
para que façam escolhas mais eficazes, tomada decisões em clima de incerteza,
organização de meetings mais eficazes, formas de eliminação do ruído do sistema,
entre outros. Sobre a delegação de decisões a colaboradores, o artigo da McK é
muito completo e repleto de exemplos práticos. O primeiro passo é realizar o
empowering dos colaboradores ao fornecer-lhes capacidades de gestão bem como
poder e ferramentas para tomar decisões e qualidade. Para o conseguir, existem 5
ações essenciais a cumprir:   assegurar que a organização tem uma estratégia
definida e conhecida por todos; atribuir de forma clara responsabilidades e papéis;
investir em coaching de qualidade; construir uma cultura orientada para o
empowerment e decidir que tipo de liderança é o mais adequado. Finalmente, este
artigo contém a classificação ABCD das decisões ( imagem abaixo), muito útil no
que respeita ao seu impacto e nível de frequência com que ocorrer. Saiba tudo aqui.

https://spoftalmologia.pt/evento/spo-verao-raio-2021/
https://spoftalmologia.pt/wp-content/uploads/2021/06/VisaoSPO_27_Maio2021_Geral.pdf
https://spoftalmologia.pt/evento/leadership-online-series-july-7th/
https://spoftalmologia.pt/evento/as-quartas-da-spo-glaucoma-pseudoexfoliativo-tratamos-de-maneira-diferente/
http://%20%20https//www.rtp.pt/play/p8271/e551876/sociedade-civil
https://spoftalmologia.pt/2021/06/17/confinamento-abriu-portas-a-miopia/
https://spoftalmologia.pt/2021/06/17/confinamento-abriu-portas-a-miopia/
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.09.002
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2020.12.011
https://www.mckinsey.com/featured-insights/themes/making-better-decisions?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=05567f9d-ae48-447b-b159-3b6efa3035cf&hctky=12698234&hlkid=a774e1a8976d4a078406df70a8406fd5
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/for-smarter-decisions-empower-your-employees?cid=app

