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EDITORIAL

Estamos muito entusiasmados em voltar ao formato presencial do Congresso
Português de Oftalmologia. Não perca o retomar do congresso da SPO, onde
destacamos: o relevo dado a três áreas tão empolgantes da Oftalmologia (Retina,
Inflamação e Genética), 16 convidados (entre eles, André Borga, Carlos Pavesio,
Harminder Dua e Miguel Burnier), um simpósio e uma keynote lecture de distrofias
hereditárias da retina, 7 cursos, sessões de vídeos e concurso de fotografias
científicas, espaços dedicados à revista de Oftalmologia, SPO Jovem, Unidade de
Investigação da SPO, um simpósio de retina e de inflamação, uma conferência em
DMI, um fórum em advocacy  e a tão esperada Assembleia Geral - que será a
grande oportunidade para aprovarmos a alteração dos estatutos, depois de um
longo processo de debate que decorreu durante todo o ano.. Finalmente, não
esquecer os tão profícuos updates em cada subespecialidade e os vários prémios a
serem atribuídos. 
Se ainda não se inscreveu ou pretende consultar o programa, pode clicar aqui.

NOTÍCIAS

CENSO DE OFTALMOLOGIA

Com o objetivo de conhecer a realidade dos recursos humanos nacionais na área
da Oftalmologia, o Colégio de Oftalmologia da Ordem dos Médicos projeta e
implementa o “Estudo Demográfico da População de Oftalmologistas Portugueses”.
O Colégio entende que, para poder projetar necessidades e capacidades a médio
prazo, necessita de implementar um programa de monitorização contínua dos
recursos humanos, uma vez que só com uma informação rigorosa e padronizada
será possível analisar a realidade e prever as necessidades. Só assim poderá ser
um parceiro útil e credível na gestão e planeamento do sistema de saúde na área da
visão. O estudo será formalmente apresentado no 64º Congresso Português de
Oftalmologia.

DIABETES

A mais recente edição da revista País Positivo foi dedicada à Diabetes e contou com
uma entrevista ao Prof. Rufino Silva a propósito da Retinopatia Diabética   
Pode consultar a edição aqui.

CANTINHO DA FOTOGRAFIA

A newsletter Cantinho da fotografia nº 3 foi dedicada, este mês, ao GPRV.

SABER MAIS

 

SPO NA RTP

O programa Sociedade Civil do passado dia 16 foi dedicado aos rastreios e contou
com a presença da SPO. Veja aqui o programa - a partir do minuto 44. 
 

AGENDA

AS QUARTAS DA SPO

A última edição de 2021 decorre dia 1 de dezembro e traz o tema " Regime geral de
proteção de dados" com várias matérias jurídicas abordadas pela advogada Carla
Barbosa.

SPO NO CONGRESSO DA APCA

A SPO irá participar, nos dias 3 e 4 de dezembro, no XII congresso Nacional de
Cirurgia Ambulatória. 

Mais informações aqui. 
 

HIGHLIGHTS

ANUÁRIO DE OFTALMOLOGIA

Sublinhamos neste final de ano, que todos os Médicos Oftalmologistas estão
convidados a integrar o Anuário Digital da SPO. Basta entrar na área reservada a
sócios e preencher os seus dados.. 

ENTRAR NA ÁREA RESERVADA

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

DIREITO AO ESQUECIMENTO

O Presidente da República promulgou o Decreto da Assembleia da República que
reforça o acesso ao crédito e contratos de seguros por pessoas que tenham
superado ou mitigado situações de risco agravado de saúde ou de deficiência,
proibindo práticas discriminatórias, alterando a Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto, e o
regime jurídico do contrato de seguro - consagrando assim o direito ao
esquecimento, impedindo que pessoas que tenham superado doenças graves,
como cancro, sejam discriminadas no acesso ao crédito ou seguros. 

SABER MAIS

WHAT'S NEW

NEUROFTALMOLOGIA - AS NOVIDADES SELECIONADAS
POR PEDRO FONSECA

Stunkel L, Newman NJ, Biousse V. Diagnostic error and neuro-ophthalmology.
Curr Opin Neurol. 2019 Feb;32(1):62-67. doi: 10.1097/WCO.0000000000000635 

Este artigo de revisão avalia as causas de erro diagnóstico com relevância para a
Neuroftalmologia e de que modo a melhoria do acesso a esta subespecialidade
pode diminuir o erro médico assim como evitar gastos desnecessários em testes e
tratamentos. Neste artigo discute-se a dificuldade que existe na determinação da
prevalência do erro diagnóstico e de que forma a investigação da morbilidade
associada pode ser mais objetiva e relevante na melhoria dos cuidados médicos.
Neste sentido, os autores analisam estudos relacionados com erro médico em
patologias neuroftalmológicas diversas, incluindo parésias do 3º par causadas por
aneurisma, nevrite óptica, meningioma da bainha do nervo óptico, atrofia óptica e
estudos de neuroimagem. Os autores concluiram que a avaliação por um
neuroftalmologista é importante para evitar o erro diagnóstico e que a referenciação
mais precoce evita exames e tratamentos desnecessários. 
 

Fraser JA, Rueløkke LL, Malmqvist L, Hamann S. Prevalence of Optic Disc
Drusen in Young Patients With Nonarteritic Anterior Ischemic Optic
Neuropathy: A 10-Year Retrospective Study. J Neuroophthalmol. 2021 Jun
1;41(2):200-205. doi: 10.1097/WNO.0000000000000974

Apesar de rara, a neuropatia óptica isquémica anterior (NOIA) pode afetar doentes
jovens. Este estudo retrospetivo avaliou a prevalência de drusens do disco em
doentes jovens (<50 anos) com NOIA não arterítica que foram avaliados ao longo
de dez anos em dois centros terciários. Os doentes foram incluídos no estudo desde
que tivessem drusens ou em que, por outro lado, os drusens do disco tivessem sido
excluídos por recurso a OCT EDI segundo o protocolo do consórcio de estudos dos
drusens do disco de que os autores fazem parte. Foram incluídos 74 olhos de 37
doentes e a prevalência de drusens em doentes com NOIA foi de 56,7%, sendo que
apenas 35,9% dos drusens eram visíveis à fundoscopia. Além disso, verificou-se
que o OCT EDI foi superior a qualquer outro método para a deteção de drusens do
disco. Os autores concluíram que a prevalência de drusens do disco em doentes
jovens com NOIA é muito superior à da população geral e que o OCT EDI parece
ser o melhor método para diagnosticar os drusens.

https://spoftalmologia.pt/evento/64o-congresso-portugues-de-oftalmologia/
https://sol.sapo.pt/especiais/e_paispositivo/paispositivo.pdf
https://mailchi.mp/8700a26911e0/nl-10491033
https://www.rtp.pt/play/p8271/e579613/sociedade-civil
https://www.apca.com.pt/noticia/xii-congresso-nacional-de-cirurgia-ambulatoria
https://spoftalmologia.pt/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fspoftalmologia.pt%2Farea-reservada%2Fanuario%2F&reauth=1
https://www.publico.pt/2021/11/11/politica/noticia/presidente-republica-promulga-direito-esquecimento-superou-doencas-graves-1984535

