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“Miguel Ângelo
Padilha”
Presidente da SBII entre 1985 e 1987,
e da SBCII entre 1998 e 2000

O

Miguel Padilha nos dias de hoje

jovem oftalmologista Miguel Ângelo Padilha, discípulo de Pedro
Moacyr de Aguiar, e um dos fundadores da Sociedade Brasileira
de Implantes Intraoculares (SBII), assumiu a presidência da insti-

tuição em maio de 1985, quando ela contava com 235 associados e vivia a efervescência em torno da facoemulsificação e dos inúmeros modelos de cristalinos

II Simpósio Internacional da SBII, em 1985. Robert
Sinskey no microfone. Miguel Padilha à sua direita

artificiais.
Sob sua gestão, foi realizado o III Simpósio Internacional da SBII, que aconteceu
entre os dias 23 e 27 de julho de 1987, no Hotel Rio Palace, no Rio de Janeiro.
Junto ao evento, aconteceu também o I Simpósio Internacional da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Refrativa, que havia sido oficialmente fundada em 1985.
É aqui, portanto, que acontece a primeira aproximação formal entre as duas
sociedades.
Em 1998, Miguel Padilha volta à presidência da Sociedade Brasileira de Catara-

Miguel Padilha, Maria Thereza Fatorelli, Afonso
Fatorelli e Regina Padilha

ta e Implantes Intraoculares (a SBII havia ganhado a palavra “catarata” em seu
nome), com Ednei Nascimento à frente da Refrativa. Aqui, as sociedades já possuem um histórico de eventos e publicações em conjunto e dividem inclusive a
mesma sede física.
Ainda no ano 2000, é realizado o VI Congresso Internacional de Catarata e
Refrativa, no Rio de Janeiro. É neste evento que o Festival de Filmes se consagra
e ganha aquele aspecto festivo e criativo, que hoje é tradição. Um dos marcos
deste evento foi ainda a festa de encerramento, que aconteceu na Ilha Fiscal,
área mantida pela Marinha do Brasil, na Baía de Guanabara. Foi a primeira vez
que o suntuoso espaço foi cedido a um evento civil.

Charles Kelman e Miguel Padilha:
cursos a oftalmologistas no São Vicente de Paulo

Tudo isso e mais um pouco está contado no livro “Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa - A história”, disponível gratuitamente aos associados
da ABCCR/BRASCRS no site da instituição: www.brascrs.com.br.

William Simcoe, oftalmologista americano que trabalhou
no aperfeiçoamento das lentes e é o criador da técnica extracapsular planejada, com Miguel Padilha, num dos simpósios internacionais da SBII, na década de 80

Aproveite!

Venha fazer parte da nossa história!
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