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EDITORIAL

Não nos ocorrem outras palavras - no final destes meses de 2021 de intenso
trabalho, pontuados pela pandemia e com tudo o que nos trouxe - do que desejar
aos sócios um descanso reparador para um re-início de atividade em pleno depois
de férias. Foi mais um início de ano marcado por paragens e vivido em
circunstâncias inesperadas, exigindo muito de todos nós. Da parte da Direção,
foram disponibilizados aos Sócios conteúdos educativos ímpares até hoje na SPO,
com inúmeros conteúdos online regulares de alta qualidade, que cobrem desde as
principais áreas da Oftalmologia até à liderança para além de várias novidades no
site que têm por objetivo aproximar a SPO dos sócios; de assinalar, claro, o
regresso aos encontros científicos presenciais com a CIRP e SPO de Verão.
Mas, para o último quadrimestre, a Direção já tem também uma grande agenda de
conteúdos! Até Setembro!

NOTÍCIAS
MBWAY DISPONÍVEL

Na área reservada, já é possível regularizar as quotas de forma simples e rápida
através de MbWay.

NEWSLETTER - REVISTA OFTALMOLOGIA

À semelhança desta Newsletter, os Sócios SPO receberão, duas vezes por ano,
uma newsletter com os destaques da revista Oftalmologia. Veja mais aqui.

AGENDA
AS QUARTAS DA SPO REGRESSAM EM SETEMBRO

Reserve já os serões de 15 e 29 de setembro, assim como 27 de outubro e 10 de
novembro: são as datas dos próximos webinares “As quartas da SPO".

DISCUSSÃO DOS ESTATUTOS

Dia 8 de setembro, decorre , online, o forum de discussão dos Estatutos da SPO.

GPRV

A 15 e 16 de outubro decorrerá, em Coimbra, a Reunião do GPRV.

CONGRESSO ANUAL SPO

Em dezembro, no Algarve, decorre mais um Congresso Português de Oftalmologia;
o programa provisório pode ser consultado aqui.

HIGHLIGHTS
ELEIÇÕES ESCRS: ATÉ 30 DE AGOSTO

As eleições para o Board do ESCRS estão abertas para membros desta sociedade
até dia 30 de Agosto- para um mandato de 4 anos, podendo ser re-eleitos por um
um período de 4 anos adicionais. Nestas eleições, existem 6 lugares disponíveis
para 16 possíveis candidatos. Dando mais um passo na diferenciação da
Oftalmologia portuguesa e visibilidade internacional da SPO, a Prof. Doutora
Andreia Rosa, atual coordenadora do Grupo Português de Cirurgia Implantorefractiva é uma das candidatas. Se é sócio do ESCRS, não se esqueça de
participar nas eleições!
Saiba mais aqui

SPO COMENTA ATUALIDADE

A propósito da capa do Jornal de Notícias de dia 22 de julho, em que uma notícia
reportava a existência de mais de 53 mil utentes em lista de espera para uma
cirurgia oftalmológica no SNS, Rufino Silva e Pedro Menéres participaram nos
Jornais da SIC e da RTP 3, respectivamente, comentando o assunto.
LINKS
noticia:
https://www.jn.pt/nacional/mais-de-53-mil-doentes-a-aguardar-cirurgia-aos-olhos13955331.html
Rufino Silva:
https://sicnoticias.pt/saude-e-bem-estar/2021-07-20-Ha-mais-de-53-mil-utentes-aespera-de-cirurgia-oftalmologica-609821b8
Pedro Menéres:
https://www.facebook.com/watch/?v=562299621570241

DIA MUNDIAL DOS AVÓS

No Dia Mundial dos Avós, assinalado a 26 julho, a Sociedade Portuguesa de
Oftalmologia alertou para as 3 principais doenças associadas à idade, às quais
todos devemos estar atentos: a Catarata associada à idade, o Glaucoma e
a Degenerescência Macular da Idade (DMI).
VER MAIS

WHAT'S NEW
BLEFAROPLASTIA NOS DIAS DE HOJE
por Guilherme Castela - Coordenador do Grupo Português de Órbita e Oculoplástica

A região periorbitária e face sofrem mudanças estruturais precocemente no
processo de envelhecimento. A Blefaroplastia é a cirurgia estética das pálpebras
mais frequentemente realizada e consiste na remoção do excesso de pele e bolsas
de gordura nas pálpebras superiores e/ou inferiores. Hoje em dia, esta definição
torna-se redutora já que numa avaliação pré-operatória cuidadosa muitas outras
alterações podem ser detetadas. Assim, podemos diagnosticar blefaroptoses
ligeiras, placas tarsais pouco visíveis, a prega palpebral superior alta, perda de
volume nos sulcos palpebrais, laxidão palpebral, hipertrofia do orbicular inferior,
entre outras.
Para obter um resultado cirúrgico mais satisfatório do ponto de vista estético e
funcional, o cirurgião deve associar ao procedimento de Blefaroplastia clássico
outros procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos para corrigir essas alterações
associadas, maximizando assim o resultado final, nomeadamente a correção da
ptose por via posterior, as cantopexias e cantoplastias e a sutura de Brassiere. A
toxina botulínica e os preenchimentos faciais são tratamentos complementares da
Blefaroplastia. Surgem então conceitos mais alargados de Blefaroplastia que podem
englobar a associação de várias técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas, originando
termos mais abrangentes tais com Blefaroplastia Estruturada.
A conjugação correta e individualizada de todas essas técnicas cirúrgicas e não
cirúrgicas é a chave para uma Blefaroplastia mais completa e para um
rejuvenescimento facial harmonioso e natural.

WHAT'S NEW
DON’T WORK ON VACATION. SERIOUSLY.

Um artigo da Harvard Business Review (HBR) refere que tem aumentado o número
de pessoas que trabalham aos fins de semanas e durante as férias e que mesmo
quando existem "folgas" isso não é sinónimo que os colaboradores tirem tempo para
si e parem, de facto, de trabalhar. Investigação no campo da psicologia
organizacional demonstra igualmente que estarmos ocupados (em oposição a
descansar) pode dar uma sensação de sermos mais produtivos e mais significativos
para a organização e que isso possa aumentar a motivação no trabalho. No entanto,
existe investigação com resultados contrastantes, que refere que o inverso também
é verdade: passar os dias de férias a trabalhar vai minar o que há de mais
importante e nos faz persistir nos nossos trabalhos: a motivação intrínseca. As
pessoas sentem-se intrinsecamente motivadas quando realizam atividades que são
interessantes e com significado. Por isso, trabalhar durante tempo de férias pode
criar um conflito interno entre os objetivos pessoais e profissionais, levando a que as
pessoas gostem menos do seu trabalho. Saiba tudo aqui.

