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O livro Oftalmolgeriatria, lançado pela
Editora Roca Ltda., parte do princípio
que o aumento da expectativa de vida
da população e do número de idosos é
um fenômeno global, que trouxe no-
vas necessidades e perspectivas para
a área da saúde, pois além de viver
mais, as pessoas necessitam enve-
lhecer com qualidade de vida. Esse
fenômeno está diretamente ligado ao
aumento de doenças da visão, como a
catarata, o glaucoma, a degeneração
macular relacionada à idade (DMRI) e
a retinopatia diabética.
A obra é destinada ao oftalmologista,
clínico geral, geriatra e gerontólogo.
Traz o olhar específico da Oftalmolo-
gia e de suas subespecialidades sobre
o processo do envelhecimento ocular,

suas conseqüências e possíveis inter-
venções com objetivo de proporcionar
o envelhecimento com qualidade de
visão. São 27 capítulos, 546 páginas e
mais de 500 fotos e ilustrações, con-
tendo informações básicas, que se a-
profundam no decorrer de cada capí-
tulo. Cada exemplar é acompanhado
de um DVD com vídeos cirúrgicos ex-
plicativos.

Mais informações sobre o livro
Oftalmogeriatria podem ser
obtidas junto à Editora Roca Ltda.,
pelo telefone (11) 3331-4478, 
ou através da home page
www.editoraroca.com.br 
ou do e-mail
divulgacao@editoraroca.com.br 

Especial

Rubens Belfort Junio

Rubens Be
Rubens Belfort Junior 

O professor Rubens Belfort
Junior recebeu, em 16 de
outubro, a Medalha Anchieta
e o Diploma de Gratidão 
da Cidade de São Paulo,
homenagens outorgadas 
pela Câmara Municipal de
São Paulo propostas pelo
vereador Mário Dias (DEM).

Durante a solenidade, as atividades e
a importância do homenageado para a
ciência e prática oftalmológicas, bem
como suas atividades em benefício da
saúde ocular da população foram res-
saltadas por vários oradores. Ao agra-
decer a homenagem, Rubens Belfort
Junior compartilhou seu sucesso com
todos os integrantes do Departamen-
to de Oftalmologia da UNIFESP e do
Instituto da Visão, ao mesmo tempo
em que ressaltou a importância de se
criar mecanismos que possibilitem le-
var a medicina de qualidade para toda
a população.
Durante a solenidade, também houve
o lançamento do livro Oftalmogeria-
tria, de autoria de Rubens Belfort Ju-
nior e Marcela Cypel. A obra reúne a
experiência de importantes profissio-
nais em suas áreas específicas dentro
da especialidade (glaucomas, catara-
ta, uveíte, degeneração macular, reti-
nopatia diabética, entre outras), com
enfoque em pacientes acima de 60
anos.
A homenagem contou com a parti-
cipação dos integrantes do Instituto
da Visão e do Departamento de Oftal-
mologia da UNIFESP, familiares e ami-
gos. 
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ubens Belfort Junior

recebe Medalha Ancheita

Em 27 de setembro, Rubens Belfort Júnior recebeu, em Sessão Solene 
de La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Peru, o título de 

Doutor Honoris Causa por méritos acadêmicos e reconhecida produção científica 
e especializada na Oftalmologia. A Universidad de San Marcos é a Universidade

mais antiga de todas as Américas, fundada em 1536.“ ”

Além do homenageado e do vereador
Mário Dias, fizeram parte da mesa
diretora da solenidade o secretário
Municipal de Saúde de São Paulo, Ja-
nuário Montoni; a chefe do Depar-
tamento de Oftalmologia da UNIFESP,
Denise de Freitas; o professor titular
do Departamento de Ortopedia e Trau-
matologia e presidente da Sociedade
Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina, Flávio Faloppa; a diretora
da Associação Pan-Americana de
Oftalmologia, Ana Luísa Höfling de
Lima; o presidente da Academia
Nacional de Medicina, Marcos Fer-
nando de O. Moraes; o presidente do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
Hamilton Moreira; o presidente do
Hospital Israelita Albert Einstein,
Cláudio Lottenberg e o presidente
emérito da Câmara Municipal de São
Paulo, Brasil Vita.
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