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EDITORIAL

A CAMINHO DO FINAL DO ANO
Contas feitas, já estamos a mês e meio de 2022!
Com o cenário COVID-19, muitos de nós nem nos apercebemos deste facto!
Contudo, olhando para trás, reparamos que 2021 está a ser um ano recheado de
excelentes iniciativas científicas por parte da SPO- umas mais viradas para os
oftalmologistas, outras para o público em geral. À medida que nos aproximamos de
dezembro, estamos já ansiosos pelo Congresso Nacional - uma oportunidade de
rever colegas e amigos e de partilhar saberes e experiências deste último ano.

NOTÍCIAS
DIA MUNDIAL DA DIABETES

No âmbito do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala a 14 de novembro, a
Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO) deixa o alerta: sendo várias as
complicações provocadas pela Diabetes, a retinopatia diabética é provavelmente
aquela que os doentes mais temem. De facto, é a primeira causa de perda
grave de visão e de cegueira na população portuguesa, entre os 20 e os 70 anos.

AS QUARTAS DA SPO

Decorreu no passado dia 10 mais um webinar - desta vez, numa proposta do Grupo
Português do Glaucoma.

PARCERIA SPO-TSF

Continuamos a emitir, diariamente, conselhos úteis acerca da saude ocular dos
Portugueses. Consulte aqui as últimas emissões.

AGENDA
SPO NO XIII CONGRESSO DE CIRURGIA AMBULATÓRIA

Dias 3 e 4 de dezembro decorre, em Coimbra, mais uma edição do Congresso
Nacional de Cirurgia Ambulatória. Consulte o programa aqui.

HIGHLIGHTS
64º CONGRESSO PORTUGUÊS DE OFTALMOLOGIA

Já se inscreveu para o Congresso? Terá lugar nos dias 9, 10 e 11 de Dezembro em
Vilamoura.
SABER MAIS

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT
PODE A IDADE SER UM FATOR DISCRIMINATÓRIO NO
ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE?

O ageísmo - ou idadísmo - conduz a uma saúde mais deficiente, ao isolamento
social, a mortes prematuras e a economias que custam milhares de milhões: um
relatório da ONU apela a uma ação rápida para implementar estratégias antienvelhecimento eficazes. Esta discriminação etária infiltra-se em muitas instituições
e setores da sociedade, incluindo os que prestam cuidados de saúde e sociais, no
local de trabalho, nos meios de comunicação social e no sistema jurídico.
Uma revisão sistemática em 2020 mostrou que em 85 % dos 149 estudos, a idade
determinou quem recebeu certos procedimentos ou tratamentos médicos. Tanto os
adultos mais velhos como os mais jovens são frequentemente desfavorecidos no
local de trabalho e o acesso à formação e educação especializada diminui
significativamente com a idade. O idadísmo contra os mais jovens manifesta-se em
muitas áreas, tais como emprego, saúde, habitação e política, onde as vozes dos
mais jovens são frequentemente negadas ou despedidas.
SABER MAIS

