
EDITORIAL

NOTÍCIAS

Já se encontra online o resumo dos Prémios Científicos atribuídos no Congresso de
Oftalmologia. Confira na Área Reservada a Sócios.

AGENDA

 

No site do  Curso de Retina Médica,  encontra toda a informação sobre  primeira
iniciativa científica SPO 2022 , a decorrer online e em parceria com o Grupo de
Estudos da Retina.

 

"As quartas da SPO" estão de regresso já no dia 26 de janeiro, numa proposta do
Grupo Português de Superfície Ocular, Córnea e Contactologia.

A Reunião Conjunta do Grupos de Cirurgia Implanto-Refrativa de Portugal e
Superfície Ocular, Córnea e Contactologia, decorrerá dias 12,13 e 14 de maio no
Algarve. Não se esqueça de reservar a nova data na sua agenda.

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

À medida que as organizações vão explorando o futuro do trabalho na era pós-
COVID, são os 3 elementos simbióticos que as modelam: 
1) organizar a natureza do trabalho e a forma como este é realizado (incluindo
temas como implementação de eficiência de processo, adopção do digital ou
mesmo de inteligência artificial). 
2) construção da workforce do futuro: é crucial perceber que os pessoas são o ativo
mais valioso das organizações e o ponto de partida é criar um elo entre os talentos
existentes e a agenda de valor de uma instituição para perceber o skill pool que
existe e que aquele que falta recrutar.
3) re-inventar o local de trabalho: o local de trabalho é a combinação entre a
localização física e a cultura organizacional. Existem duas abordagens
fundamentais: trazer as pessoas para o trabalho ou trazer o trabalho para as
pessoas; a pandemia possibilitou a segunda opção e teremos de pensar no trabalho
remoto a longo prazo. Finalmente, no local de trabalho é essencial pensar em temas
como os benefícios do colaborador, o bem-estar, a inclusão e saúde mental. Leia
tudo aqui!

WHAT'S NEW

 

Na área das oclusões da artéria central da retina ou dos seus ramos, surge a notícia
de que estão em curso novos RCTs para estudar o papel do ativador do

plasminogénio tecidular (tPA) na desobstrução aguda do lumen arterial. De notar
que a fibrilhação auricular subclínica é apontada como uma entidade possível na

génese destes êmbolos e que a monitorização cardíaca a longo prazo com Holter, i.
e., uma semana, é recomendada. 

VER MAIS 

O futuro do tratamento anti-angiogénico das doenças da retina mais frequentes,

como a degenerescência macular relacionada à idade, o edema macular na
retinopatia diabética e nas oclusões venosas, que requerem injeções frequentes de

anti-angiogénicos, poderá passar pela terapia genética. As células do epitélio
pigmentar da retina poderão ser induzidas a produzir fármacos anti-angiogénicos,

reduzindo muito significativamente o número de tratamentos necessários. 
VER MAIS 

Numa retrospetiva do que se ouviu de novo em congressos, destaque para: 
Os primeiros resultados da terapia génica por Luxturna® em Portugal, no congresso

do GPRV (João Pedro Marques).  
No Euretina, Bailey Freund relacionou a estase venosa na coróide com a patogenia

da coroidopatia serosa central e Rick Spaide sublinhou o papel do adalimumab (40
mg/semana) na distrofia macular de Sorsby, onde se observa a falta de TIMP3, o

inibidor da metaloproteinase ADAM17 que é a enzima conversora do TNFα.  
Na AAO, Rick Spaide voltou a falar da coroidopatia venosa de sobrecarga como

mecanismo patogénico das doenças associadas a paquicoroide, incluindo a
coroidopatia serosa central 
VER MAIS

https://cursoretinamedicaspoger.pt/
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/the-future-of-work-what-next
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000366
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jop.2021.0001
https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2021.100973

