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EDITORIAL

NOVAS TABELAS ADSE 

Um dos assuntos mais atuais é sem dúvida a revisão das tabelas da ADSE. A este
propósito, a SPO, emitiu um comunicado em conjunto com o Colégio de
Oftalmologia da Ordem dos Médicos que recebeu a atenção da imprensa. Os
jornais destacaram que a nova tabela da ADSE foi recebida com preocupação, uma
vez que a mesma está a implicar adiamentos de intervenções, restrições com
tecnologias, fármacos e dispositivos médicos. Assim, a SPO e o Colégio de
Oftalmologia da OM – que reúnem as competências e as pessoas certas para
aconselhar e ajudar a avaliar a complexidade dos atos médicos e respetivos custos
associados – manifestaram a sua total disponibilidade para colaborar num
processo de diálogo que permita melhorar, no superior interesse dos beneficiários, a
tabela da ADSE na área da Oftalmologia, congratulando-se, desde já, com a
abertura expressa da ADSE para poder corrigir, com celeridade, algumas restrições
da tabela. A imagem remete-nos para a notícia publicada no Jornal de Notícias, mas
poderá ler o comunicado na íntegra aqui.

AGENDA

SPO NA TSF

Tendo em conta a crescente curiosidade acerca dos cuidados com os
olhos, nomeadamente devido à pandemia - máscaras, teletrabalho, aulas
online, etc - e no sentido de divulgar informação útil ao público acerca da nossa
saúde ocular, a SPO decidiu criar  uma rubrica  na TSF.  A partir de dia 27 de
setembro e até ao fim do ano, um médico  oftalmologista levará diariamente à
antena, conselhos, mitos e dados científicos acerca da saúde ocular dos
Portugueses, sempre entre as 7 e as 8 da manhã. Os temas serão depois
disponibilizados em áudio numa página da TSF e em texto na página da SPO.

AS QUARTAS DA SPO

O próximo webinar “As quartas da SPO” decorre dia 29, com uma proposta da SPO
Jovem.

NOTÍCIAS

WEBINAR

No passado dia 15, regressou o ciclo de webinares  " As quartas da SPO", com a
proposta conjunta dos Grupos Portugueses  de Oncologia e Genética Ocular  e
de  Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo com o tema "Retinoblastoma: the
importance of early diagnosis" que pode ser visto na Biblioteca Digital SPO.

CANTINHO DA FOTOGRAFIA

A SPO publica agora, de forma regular, uma nova newsletter com fotografias
selecionadas dos vários Concursos "Cantinho da Fotografia", bem como um
comentário do respectivo coordenador de secção. A primeira edição chegou aos
sócios SPO no dia 17. 

VER MAIS AQUI

OFTALMOLOGIA E ALZHEIMER

Dia 21 de setembro assinalou-se o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. O Prof.
Rufino Silva falou acerca da tomografia de coerência ótica e como pode auxiliar no
diagnóstico de alterações do foro neurológico. 

VER MAIS AQUI 
 

HIGHLIGHTS

CALENDÁRIO DE EVENTOS SPO

Para que não perca nenhum evento, é possível sincronizar um calendário Google
com o calendário de eventos da SPO. Clique aqui para ter acesso. 
 

ANUÁRIO DA SPO

Convidamos os sócios da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia a fazerem parte
do Anuário Digital. 
Para isso basta aceder aqui e atualizar os seus dados

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

WHAT PUTTING PATIENTS FIRST REALLY LOOKS LIKE

Neste artigo da Harvard Business Review, uma médica pediatra explica como a
empatia pode fazer a diferença no patient experience dos nossos doentes. Este
artigo foca-se no programa "One Thing Different", implementado nos EUA, em que
todo os dias o staff tenta identificar um gesto diferente que façam cada dia, desde
segurar a mão do doente enquanto entra de cadeira de rodas para o bloco,
perguntar aos doentes o que os preocupa ou ajudar alguém perdido na entrada do
Hospital. Segundo a autora, simplesmente perguntar ao doente "o que o preocupa"
é uma questão que pode ser life-transforming para um doente. Ao fim de um ano, a
implementação do programa foi avaliada tendo a satisfação dos doentes sido
melhorada em questionários de satisfação validados, bem como o sentimento de
pertença a uma equipa por parte do staff.  

LEIA TUDO AQUI

WHAT'S NEW

O QUE HÁ DE NOVO EM OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA E
ESTRABISMO?

CUIDADOS OFTALMOLÓGICOS EM PREMATUROS E O AUMENTO DA MIOPIA
ENTRE AS CRIANÇAS E JOVENS. 
Por Dra. Madalena Monteiro, coordenadora do Grupo Português de Oftalmologia
Pediátrica e Estrabismo. 

International Classification of Retinopathy of Prematurity, Third Edition Nos
últimos anos temos assistido a um avanço significativo da medicina em todas as
suas vertentes; em relação aos prematuros, à melhoria dos cuidados neonatais e
consequente sobrevida de bebés mais prematuros, e em relação aos cuidados
oftalmológicos, com aparecimento de novas técnicas diagnósticas e de tratamento.
Este artigo faz uma revisão e actualização da ROP; apesar de manter a maioria da
classificação anterior, esclarece alguns pontos e introduz outros, nomeadamente os
conceitos de regressão e reactivação mais frequentes com a utilização de anti-
VEGF’s. 

LEIA TUDO AQUI

Após quase 2 anos de pandemia, confinamento, teletrabalho e telescola, muito se
tem falado do aumento da miopia entre as crianças e jovens. Escolhemos este
artigo porque faz uma revisão dos fatores de risco e das atitudes e terapêuticas
possíveis para prevenir a aparecimento e progressão da miopia. 

LER ARTIGO
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