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Curso de Especialização em Oftalmo-
logia. No momento está na Austrália
participando de um programa de
fellowship no Laboratório de Micro-
cirurgia da Sight for Life Foundation,
no Sydney Eye Hospital, patrocinado
pela Alcon•

Frederico Augusto de Souza Pereira
foi um dos vencedores do festival de
vídeos do congresso da Australasian
Society of Cataract and Refractive
Surgeons, realizado de 11 a 14 de ju-
lho em Coolum, litoral australiano.
O filme “Miyake-Apple posterior view
study on the rotational stability of the
AcrySof Toric IOL after experimental
eye trauma” (Estudo da estabilidade
rotacional da LIO AcrySof Toric após
trauma ocular experimental sob a
técnica de Miyake-Apple), que teve
como co-autores John Milverton e Mi-
nas Coroneo, dividiu o prêmio de me-
lhor vídeo do congresso com a obra de
Jacqueline Beltz (Austrália) sobre
técnicas cirúrgicas.
Frederico Augusto de Souza Pereira
formou-se em 1991 pela Universidade
Federal de Minas Gerais, onde fez o

Festival de vídeos do congresso 
da Australasian Society of Cataract 

and Refractive Surgeons
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O engenheiro industrial Thomas Bayer é o novo presidente do Grupo Essilor no Brasil, 
que em 1º de julho assumiu o lugar do francês Laurent Schmitt, que volta para a Europa.

Formado pela Universidade de Darmstadt, Bayer, 64 anos, já esteve no Brasil 
quando atuou no setor de consultoria.

Frederico Pereira, Nicholas Shorter,
diretor comercial da Divisão Cirúrgica
da Bausch & Lomb Austrália
(patrocinadora do festival) e Jacqueline
Beltz

Acesse
o site do CBO

www.cbo.com.br
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14 de dezembro é a data limite para as inscrições de trabalhos ao 2º Prêmio Latino-Americano 
de Oftalmologia, com foco em Glaucoma. Os vencedores receberão quatro prêmios que totalizam U$ 24 mil. 

O Prêmio Latino-Americano de Oftalmologia, com foco em Glaucoma é uma iniciativa da Allergan que tem o objetivo 
de incentivar a produção científica voltada para prevenção da cegueira pelo glaucoma no continente•

Inscrições e maiores informações no site www.premioallergan.com

O Congresso Mundial de Oftal-
mologia 2008, realizado em Hong
Kong de 28 de junho a 02 de julho,
reuniu 12.000 especialistas do
mundo inteiro. O evento foi de im-
portância fundamental no debate
de políticas de prevenção de ce-
gueira e reabilitação visual de to-
dos os continentes, além de fa-
vorecer pleno intercâmbio de no-
vidades científicas tanto no dia-
gnóstico quanto no tratamento clí-
nico e cirúrgico das doenças ocu-
lares. 
Entre os trabalhos apresentados
pela comitiva de oftalmologistas
brasileiros, ganhou destaque a
apresentação de estudos relacio-
nados com uma nova droga para o
tratamento do glaucoma, ainda em
fase experimental na UNIFESP. O
medicamento em estudo possibi-
lita a substituição do uso de co-
lírios pela aplicação local com libe-

ração gradual e efeito prolongado
por vários meses. Os especialistas
brasileiros também participaram
de exposições nas áreas de do-
enças infecciosas corneanas, uveí-
tes, degeneração macular relacio-
nada à idade (DMRI), cirurgia de
catarata e infecções provocadas
por Acanthamoeba, toxoplasmose,
cirurgia refrativa e catarata.
Esta foi a primeira edição do Con-
gresso Mundial de Oftalmologia

após o evento realizado em São
Paulo, em 2006, presidido por
Rubens Belfort Junior, que reuniu
quinze mil oftalmologistas de todo
o mundo. O próximo Congresso
Mundial de Oftalmologia será rea-
lizado em Berlim em 2010•




