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EDITORIAL

O REGRESSO DO GPRV! 
Ainda com notória satisfação com o regresso das reuniões presenciais, o GPRV
juntou em Coimbra cerca de 180 Oftalmologistas, em 2 dias plenos de atividade
científica: talks muito dinâmicas, posters, fotografias científicas, simpósios, debates
e fórum dos estatutos! Houve tempo para tudo isto e ainda reencontrar colegas e
amigos nesta reunião científica.

AGENDA

AS QUARTAS DA SPO

O próximo webinar está marcado para a próxima quarta feira, dia 27 de outubro,
numa proposta GPOO tendo o Prof. Andrew R. Harrisson como orador. 

SABER MAIS

WEBINAR PAAO

Decorre, já na próxima segunda-feira, o webinar: “Shifting the Paradigm in
Management: Early Intervention in Diabetic Macular Edema”. Raquel Goldhardt é a
oradora e Manuel Falcão, da Direção da SPO, é o orador convidado da sessão, que
será presidida por Zelia Correa. 
SABER MAIS

2022 está quase aí!

Já pode sincronizar com o seu calendário pessoal a agenda dos eventos SPO 2022. 

Consulte aqui o calendário.

CURSO RETINA SPO | GER

E é já em janeiro de 2022 que a SPO e o GER dão início a um curso online
dedicado à retina. Neste site ficará a saber tudo, em breve. 

 

NOTÍCIAS

DIA DA VISÃO

A SPO, em parceria com a Roche, lançou uma campanha para assinalar o Dia
Mundial da Visão, direcionada para a DMI. Pode ver ou rever o video carregando na
imagem.

Discussão dos Estatutos 

Decorreu o 4° Fórum  de discussão dos estatutos na reunião do  GPRV, onde foi
apresentada a versão integral da proposta de revisão dos estatutos. Alguns pontos
foram alterados no sentido do cumprimento dos requisitos para a candidatura a
entidade de utilidade pública e indexação da revista. Deste último Fórum vai resultar
a versão a ser levada à AG para votação no Congresso da SPO. Para viabilizar o
processo de revisão dos estatutos é fundamental a participação de todos!

HIGHLIGHTS

SPO NA TSF

As emissões diárias do programa “ À conversa com o seu Médico Oftalmologista”,
por volta das 7h15, continuam na antena da TSF.

Pode voltar a ouvir todos os contributos no site da SPO

WHAT'S NEW...

A SPO Jovem realça duas publicações recentes na área da retina e neuro-
oftalmologia.

 

Holekamp, Nancy M., Peter A.  Campochiaro, Margaret Chang, Daniel Miller,
Dante  Pieramici, Anthony P.  Adamis, Christopher  Brittain, et al. 2021.
“Archway Randomized Phase 3 Trial of the Port Delivery System with
Ranibizumab for  Neovascular Age-Related Macular
Degeneration.” Ophthalmology 0 (0). 

O ensaio ARCHWAY na DMI neovascular demonstrou ao longo de 9 meses a não-
inferioridade de um sistema de libertação prolongada
de ranibizumab (Port Delivery System) comparativamente a um regime mensal fixo
de ranibizumab intravítreo. Trata-se de o primeiro ensaio de fase 3 com sucesso
nesta indicação, com o potencial de reduzir o enorme burden de tratamento nestes
doentes. Encontra-se também a ser avaliado no tratamento do edema macular
diabético. Leia mais aqui.

 

Mac  Grory, Brian, Matthew  Schrag, Valérie  Biousse, Karen L.  Furie, Marie
Gerhard-Herman, Patrick J. Lavin, Lucia Sobrin, et al. 2021. “Management of
Central Retinal Artery Occlusion: A Scientific Statement  From  the American
Heart Association.” Stroke; a Journal of Cerebral Circulation 52 (6): e282–94. 

Este consenso  relativo à abordagem da oclusão da artéria central da
retina, publicado na reputada revista Stroke e com o apoio de diversas sociedades
científicas internacionais, vem mais uma vez reforçar que esta entidade clínica deve
ser equiparada um acidente vascular cerebral isquémico, com necessidade de um
diagnóstico oftalmológico correcto seguido de um estudo emergente em unidade de
AVC ou estrutura equiparável.  Este consenso realça também a necessidade de
ensaios clínicos randomizados que avaliam a eficácia de  trombolíticos  nestes
doentes.  Estas recomendações  de abordagem  são aplicáveis a outras causas de
isquémia retiniana aguda, como a oclusão arterial de ramo ou a amaurose fugaz.
Saiba mais aqui.

 

 

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

Décadas de investigação em psicologia organizacional mostram que 3 ingredientes
são essenciais para para a construção de equipas de trabalho extraordinárias e de
alta performance: autonomia, competência e sentido de pertença. Sem dúvida que o
último é o mais difícil de conseguir. Um estudo em psicologia organizacional e
publicado este mês no Harvard Business Review revela que equipas com alta
performance (em comparação com outras):   
1) privilegiam   mais a comunicação por telefone entre si   (fortalecendo laços,
evitando mal-entendidos),  
2) são mais estratégicas no que respeita às reuniões (menos reuniões, começar e
terminar a horas, ter uma agenda para cumprir),  
3) investem tempo a criar relações entre si em temas não relacioandos com trabalho
(trocando impressões sobre desporto, livros, família e encontrando colegas para
tomar café fora do local de trabalho),  
4) dão e recebem feedback com mais frequência  
5) mais provavelmente expressam emoções no seio dos colegas de trabalho.  

Já pensou como pode melhorar a performance da sua equipa? Leia tudo aqui.

https://spoftalmologia.pt/evento/webinar-a-customized-approach-to-thyroid-eye-disease/
https://spoftalmologia.pt/evento/webinar-a-customized-approach-to-thyroid-eye-disease/
https://spoftalmologia.pt/comunicacao/eventos/calendario/
http://cursoretinamedicaspoger.pt/
https://www.facebook.com/watch/?v=895809041335982&ref=sharing
https://spoftalmologia.pt/publico-e-doentes/a-conversa-com-o-seu-medico-oftalmologista/
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.09.016.
https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000366.
https://hbr.org/2021/10/5-things-high-performing-teams-do-differently?ab=hero-subleft-1

