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Miguel Padilha é homenageado no Congres

Esta premiação, concedida anualmente a
dois nomes em caráter mundial, foi ins-
tituída pela ASCRS em 2004 com o obje-
tivo de ressaltar a importância de oftal-
mologistas por seu pioneirismo e con-
tribuições ao longo de sua trajetória pro-
fissional para o ensino, disseminação de
novos conhecimentos e aprimoramentos
técnico, científico e ético da especiali-
dade, notadamente nos campos da ca-
tarata e da cirurgia refrativa. O segundo
nome escolhido foi o de Patrick Condon,
um dos mais destacados oftalmologistas
da Irlanda nas áreas de glaucoma, cirur-
gia de catarata, transplante de córnea e
projetos governamentais para reduzir o
índice de acidentes e traumas oculares.
A ASCRS, importante entidade oftalmo-
lógica naquelas subespecialidades, reúne
6000 especialistas norteamericanos e
4000 fora dos EUA. A cada ano também

convida um nome de destaque para
proferir na mesma solenidade a “Bink-
horst Medal Lecture” enquanto outros
dois são introduzidos na Hall of Fame.
Neste ano, coube a David F. Chang apre-
sentar o tema “The greatest challenge in
cataract surgery” enquanto o francês
Jacques Daviel (1696-1762) e o húngaro
radicado nos EUA Endre A. Balazs, res-
ponsável pelas pesquisas para o uso de
hialuronato em cirurgias oftálmicas, pas-
sam a fazer parte daquela galeria de emi-
nentes personalidades médicas que muito
contribuíram para o avanço da oftalmo-
logia.
Em seu discurso de agradecimento em
São Francisco, Padilha relembrou os
sentimentos de satisfação, surpresa e au-
to questionamento de que foi tomado
quando o então presidente Bradford
Shingleton lhe telefonou no ano passado
para comunicar em primeira mão a de-
cisão da ASCRS em homenageá-lo em
2009. “Mas ao mesmo tempo pude ava-
liar que, além de travar de forma pioneira
uma relação com uma nova técnica
cirúrgica, a facoemulsificação bem como
com a implantação das primeiras lentes
intraoculares flexíveis de câmara pos-
terior, tive a oportunidade de contribuir
efetivamente para seu ensino e difusão,
não apenas no Brasil mas na América
Latina. Participei de centenas de cursos,
jornadas, congressos, wet-labs, demons-

trações de cirurgias com transmissão ao
vivo na Argentina, Chile, Equador, Vene-
zuela, Colômbia, Uruguai, México, numa
época onde a técnica ainda provocava
muita polêmica e a esmagadora maioria
dos cirurgiões estava convencida da sua
ineficácia e condenada a um rápido es-
quecimento”. Em outubro de 1990, ao
escrever um longo trabalho sobre a faco a
convite da CECOIR (Club Español de
Cirugía Ocular Implanto-Refractiva), Pa-
dilha passou a ser convidado frequen-
temente para participar de vários con-
gressos na Espanha.
Ao relembrar vários fatos curiosos em sua
longa carreira, fala de uma demonstração
cirúrgica feita em Puebla, México, onde
teve que ajudar a desembalar o micros-
cópio e o facoemulsificador para usá-los à
noite pela primeira vez no hospital local,
após um longo dia de palestras a convite
da Sociedade Mexicana de Catarata.
No mesmo discurso Padilha fez questão
de compartilhar o reconhecimento que
agora recebe da ASCRS com seus colegas
Pedro Moacyr de Aguiar, Afonso Fatorelli
(já falecidos) e Paulo César Fontes “pelo
muito que fizemos juntos a favor do a-
vanço da cirurgia de catarata no Brasil”.
Também agradeceu a figura emblemática
de Joviano de Rezende, seu professor e
grande amigo, que o incentivou a en-
frentar o desafio que representava na
época a desconhecida facoemulsificação.
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Interessante, conta o cirurgião, que Fa-
torelli após assistir pela primeira vez uma
demonstração de faco ao vivo pelo pró-
prio Kelman em Bologna, voltou ao Brasil
extremamente encantado com o novo
método e instigou Pedro Moacyr a tra-
zerem Robert Sinskey para uma primeira
demonstração da cirurgia no Brasil, o que
efetivamente veio a acontecer em 1975
no Rio. Naquele mesmo congresso ita-
liano, dois outros espectadores, Manuel
Sánchez Salorio e Alfredo Dominguez, da
Espanha, solicitaram ao organizador do
evento, Prof. Cristini, para verem os paci-
entes no pós operatório imediato e fica-
ram extremamente desapontados ao ve-
rem as córneas tão brancas quanto a es-
clera!!! O mesmo fato, mas duas expe-
riências diferentes que determinaram
caminhos diversos no avanço da faco em
diferentes países. 
Ao final do pronunciamento Padilha des-
tacou o compromisso das novas gerações
com a prática da medicina – “Eu gostaria
de compartilhar este Prêmio com as novas
gerações de oftalmologistas esperando
que eles encontrem o meio termo entre
incorporar novas tecnologias e preservar
a ética de nossa profissão. Temos sempre
de nos lembrar que não devemos apenas
tratar doenças mas estarmos sempre a-
tentos aos nossos doentes... ouvi-los, ver
em seus olhos, sorrir, tocá-los... são ges-
tos que fazem toda uma diferença.”

Miguel Ângelo Padilha formou-se pela Faculdade
Nacional de Medicina, atual UFRJ em 1972. Fez sua
residência em oftalmologia no Centro de Estudos e
Pesquisas Oculistas Associados (CEPOA) no Hospital
da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro e em seguida
cursos de aperfeiçoamento na David K. Foundation,
Nova Iorque, com o próprio criador da facoemul-
sificação Charles Kelman, e na Foundation for
Ophthalmic Education, em Santa Monica, Califórnia,
com Robert Sinskey. Padilha é professor do Curso de
Pós-Graduação da Sociedade Brasileira de Oftal-
mologia e foi Professor Titular da Disciplina de Oftal-
mologia do Centro Universitário de Volta Redonda –
UNIFOA por vários anos onde Joviano de Rezende
foi o primeiro Titular.
Em 1981 tornou-se Membro Fundador da Sociedade

Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares
(SBCII), da qual foi presidente em dois mandatos
(1985-1987 e 1998-2000). É Membro fundador (1991)
e ex-presidente da Associación Latinoamericana de
Cirujanos de Cornea, Catarata, Segmento Anterior y
Refractiva (ALACCSA-R). Ex-Presidente da Socieda-
de Brasileira de Oftalmologia, hoje integra seu Con-
selho Consultivo bem como os Conselhos da SBCII e
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa. Mem-
bro Titular da Sociedade Brasileira de Glaucoma, é
Miembro de Honor da Sociedade Colombiana de
Oftalmologia e do Instituto Barraquer. É Membro
Titular da American Academy of Ophthalmology e da
ASCRS desde 1980, tendo frequentado quase todos
os seus congressos desde os tempos em que os par-
ticipantes cabiam em um auditório médio no Century
Plaza Hotel, em Los Angeles. Diretor da Seção de
Oftalmologia, Núcleo Central do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões, foi Vice Presidente da BLOSS. Ainda
nas décadas de 1980 e 1990 foi Membro do Corpo
Editorial da publicações norteamericanas Cataract -
International. Journal of Cataract Surgery, Eye
World, Ophthalmology Times. Atualmente faz parte
ativa do corpo editorial da Revista Brasileira de
Oftalmologia, Oftalmologia em Foco, Universo Vi-
sual, Ocular Surgery News. 
Foi premiado pelo CBO como autor do Melhor Livro
Didático publicado no Brasil em 2002/03, “Cata-
rata”, publicado pela Editora Cultura Médica e já em
sua segunda edição em 2008. É autor, ao lado de C.
Argento e L. Lu, do primeiro livro sobre facoemul-
sificação escrito em castelhano: “Facoemulsi-
ficación - de lo básico a lo avanzado”. Juntamente
com Carlos E.L. Arieta e S. Bechara editou o livro

“Cristalino e Catarata” da Série Oftalmologia Bra-
sileira e como Master Consultant participou, a con-
vite do Prof. Benjamin Boyd, da redação do livro
“The Art and Science of Cataract Surgery”, publi-
cado em diversos idiomas. É autor de inúmeros ar-
tigos científicos, editoriais, prefácios e capítulos de
livros no Brasil e no exterior, além de vários vídeos
que compõem a Videoteca da Pan American
Association of Ophthalmology. A convite dos Profs.
Garg, Pallikaris, Hoyos, Avalos-Urza, Pinelli, Piovella,
Mehta escreveu o Foreward da obra “Mastering the
techniques of Corneal Refractive Surgery”, editado
por Jaypee, Índia. Cabe ainda destacar Prêmio
Masson, Prêmio Hoya, First Prize no ASCRS Film Fes-
tival em 2003 na categoria Implantes Intraoculares.
No CBO, integrou inúmeras comissões em diversas
gestões, destacando-se as Comissões Científicas e
de Relações Internacionais, além das Comissões do
Dia da Especialidade (Pré Congressos do CBO – Flo-
rianópolis/2007 e Belo Horizonte/2009). A convite de
Rubens Belfort Junior foi o Chairman da Área de Ca-
tarata, ao lado de E. Rosen (Inglaterra) e S. Obstbaum
(EUA), do Congresso Mundial de Oftalmologia reali-
zado em São Paulo, em 2006. 
Fora da medicina, Padilha recebeu a Medalha Pedro
Ernesto (1995), a mais alta condecoração oferecida
pelo Câmara Municipal do Rio de Janeiro; é Sócio
Honorário do Rotary Clube de Volta Redonda; Diretor
da Associação de Amigos da Orquestra Sinfônica
Brasileira, entidade sem fins lucrativos que incentiva
e ensina no presente ano (2009) mais de 60 jovens
interessados em aprender música clássica, além de
ajudar os mais promissores a viajarem para o ex-
terior com passagens e bolsas de estudos. 
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Eu gostaria de compartilhar este Prêmio com as novas
gerações de oftalmologistas esperando que eles
encontrem o meio termo entre incorporar novas

tecnologias e preservar a ética de nossa profissão. Temos
sempre de nos lembrar que não devemos apenas tratar

doenças mas estarmos sempre atentos aos nossos
doentes... ouvi-los, ver em seus olhos, sorrir, tocá-los...

são gestos que fazem toda uma diferença.

“
”

Miguel Padilha recebe o Honored Guest Award das mãos 
do atual presidente da ASCRS, Alan Crandall

so da ASCRS




