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EDITORIAL

Caros Sócios, 

Escrevo ainda inspirado pelas vivências e emoções do 64º Congresso da SPO que
reuniu, num mesmo espaço, 609 sócios (num total de 1079 participantes). 

O espírito de reencontro, amizade, ciência - vivenciando o que de melhor se faz na
Oftalmologa Portuguesa - foi notório durante estes 3 dias.

Gostava de agradecer, a cada participante, a troca de experiências e o convívio
salutar, já há muito desejado. Sublinho a segurança e as circunstâncias
excepcionais em que o Congresso ocorreu e a colaboração de todos nesse sentido.

Uma vez mais, todos nos podemos orgulhar da Oftalmologia portuguesa: desde os
trabalhos cientificos, ao desempenho cirúrgico dos serviços, formação dada aos
nosso Internos, papel da SPO na sociedade civil, colaboração com outras
especialidades e projetos pioneiros, muitos são os marcos que vamos deixando na
Medicina.

Outro marco que não poderei deixar de sublinhar é a aprovação, por unanimidade,
dos novos Estatutos da SPO -  depois de um ano de trabalho
sistemático, colaborativo e de intenso debate dentro da sociedade, que contou com
uma extraordinária participação dos sócios num inquérito online, num fórum virtual e
em 3 fóruns presenciais.

Aproveito esta newsletter para desejar a todos os sócios umas Festas Felizes em
família e um ano de 2022 repleto de saúde, sucessos e novos projetos - são os
votos da Direção.

Rufino Silva

 

NOTÍCIAS

VISÃO SPO Nº 28

Está já disponível o novo número da Visão SPO. Destaques para a Reunião
Conjunta do Grupo de Cirurgia Implanto-Refrativa de Portugal com o Grupo
Português de Superfície Ocular, Córnea e Contactologia (pág.22-25), a SPO de
Verão/Reunião Anual dos Internos de Oftalmologia (pág.20-21) e a Reunião do
Grupo Português de Retina e Vítreo (pág.16-18), em modo presencial, assim como
para o Congresso Português de Oftalmologia (pág.14-15) - momento alto da SPO. 

De realçar ainda nesta edição, outras informações relevantes para os sócios. A
primeira é a continuação dos webinars “Quartas da SPO” até ao fim do ano. A
segunda é a newsletter do concurso Cantinho da Fotografia (pág.6), um novo
modelo de partilha de casos clínicos em imagem. A terceira é a construção da
Biblioteca Digital (pág.5). Neste momento, acedendo à área reservada aos sócios, é
possível assistir aos vídeos, on demand e divididos por sessões, das três reuniões
presenciais organizadas este ano pela SPO, de todos os webinars transmitidos e
dos vários módulos do Curso de Liderança. No entanto, a atividade da SPO não se
esgotou nas reuniões científicas. 

A promoção do conhecimento em saúde ocular e da qualidade da Oftalmologia
Nacional junto da população é uma das missões da SPO (pág.4). Nesse sentido,
pode também saber mais sobre uma campanha dirigida à comunidade, que se
materializa em emissões diárias e curtas na TSF, com dois objetivos: 1) esclarecer a
população acerca de temas ligados à Oftalmologia, aumentando a disease
awareness; 2) melhorar a compreensão e a clarificação do papel do médico
oftalmologista como único profissional com competências para tratar da saúde
ocular dos portugueses. 

SABER MAIS

DIÁRIOS DO CONGRESSO

Ao longo do Congresso Português de Oftalmologia, foram produzidas edições
especiais com um resumo de cada um dos dias. Pode consulta-las aqui.  
 

DIA 9

Assim, no dia 9, destacam-se as sessões dedicadas à vertente genética, como o
simpósio de distrofias hereditárias da retina (P.2-3) e a conferência do Prof. Camiel
Boon sobre a mesma temática (P.9). 

São também de evidenciar os cinco cursos, todos acreditados pela UEMS (União
Europeia de Médicos Especialistas), com os seguintes temas: Retinopatia da
prematuridade (P.4); Revisão por pares de artigos científicos (P.6); Tumores
orbitários (P.7); Social Media em Oftalmologia (P.10) e OCT-A na prática clínica do
glaucoma (P.11). As sessões de córnea e cirurgia refrativa (P.8), da Revista
Oftalmologia (P.12) e da SPO Jovem (P.14) completam o programa.

 

DIA 10

A retina foi a protagonista do segundo dia do 64º Congresso Português de
Oftalmologia. Na parte da manhã, as principais opções de diagnóstico e tratamento
de várias formas de retinopatia diabética e edema macular diabético estiveram em
evidência no Simpósio de Retina (P.6-7).  Já na Conferência Cunha-Vaz, o Prof.
Frank Holz salienta os mais recentes desenvolvimentos para a DMI (P.11). 

Outro destaque do dia foi a apresentação de alguns trabalhos de investigação que
receberam bolsas da SPO, numa sessão que terminou com a divulgação da recém-
criada Unidade de Apoio à Investigação Clínica em Oftalmologia da SPO (P.4-5). As
queratites infeciosas (P.8); os desafios das blefaroplastias (P.12); o papel das
biópsias tradicionais, ópticas e líquidas (P.16) e a entrega da monografia OCT-A in
Ophthalmology – Retina Manual (P.18) foram outros pontos fortes do programa de
dia 10.

DIA 11

A inflamação foi o tema central do último dia do 64º Congresso Português de
Oftalmologia. A investigação e o diagnóstico em uveítes  e doenças sistémicas
estiveram em análise no Simpósio de Inflamação (P.2-3), enquanto as opções
terapêuticas para as uveítes posteriores não infeciosas serviram de mote da
conferência do Prof. Carlos Pavesio (P.7). 

O programa prosseguiu com o Curso de baixa visão, que evidencia a referenciação
dos doentes e as ajudas técnicas (P.4-5), e o Simpósio de Estética Periocular, com
preleções dedicadas às várias modalidades cirúrgicas (P.6). Já na parte da tarde, o
Fórum de Advocacia discutiu a responsabilidade médica e a formação em
Oftalmologia (P.8). O congresso fechou com a sessão de updates em glaucoma,
oftalmologia pediátrica, genética, neuroftalmologia, inflamação e retina (P.10-11)

https://spoftalmologia.pt/revista-visao-spo/visao-spo-edicao-n-o-28/
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