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MÉDICO/INVESTIGADOR PORTUGUÊS RECONHECIDO COM A MAIS 

PRESTIGIADA DISTINÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DA RETINA - 

EURETINA AWARD 2016  

 

 

Lisboa, 07 de setembro de 2016 - A ABILI - Associação para Investigação Biomédica e Inovação em 

Luz e Imagem, anuncia hoje que o seu Presidente, José Cunha-Vaz, reputado médico 

oftalmologista, investigador, Professor Emérito de Oftalmologia na Universidade de Coimbra e um 

dos mais consagrados especialistas mundiais na investigação e tratamento das doenças da retina, 

irá amanhã ser distinguido, dia 8 de setembro, em Copenhaga, na Dinamarca, com o EURETINA 

AWARD 2016.  

 

Trata-se de uma das mais importantes distinções a nível mundial na área da oftalmologia, e uma 

das mais relevantes à escala internacional na área da retina. A cerimónia irá terá lugar na sessão 

de abertura do 16º Congresso da Sociedade Europeia de Retina, o maior e o principal evento do 

mundo dedicado ao tema da Retina, e que anualmente reúne cerca de 5.000 oftalmologistas de 

todo o mundo.  

 

Esta distinção é o reconhecimento mundial da carreira científica e da atividade de investigação 

clínica de José Cunha-Vaz, patente nas suas inovadoras contribuições, que ao longo dos anos 

muito têm contribuído para o conhecimento e tratamento das doenças da retina, e mais 

particularmente da retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira tal como a 

degenerescência macular relacionada com a idade.  

 

"É com grande satisfação e honra que recebo esta distinção, perante uma tão ilustre comunidade 

científica a nível mundial. O EURETINA Award 2016 é o reconhecimento pela comunidade 

internacional do valor do trabalho que venho desenvolvendo ao longo da minha carreira, e dos 

inúmeros contributos para a inovação no campo da ciência e da medicina da retina que com ele 

alcancei, e testemunha além do mais a qualidade da investigação científica que se faz em 

Portugal," afirma José Cunha-Vaz, Professor Emérito de Oftalmologia na Universidade de Coimbra 

e Presidente da AIBILI - Associação para Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem. 
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Durante a Cerimónia de Abertura do 16º Congresso da EURETINA, José Cunha-Vaz irá proferir uma 

palestra subordinada ao tema The Blood-Retinal Barrier in retinal disease management, tema 

fulcral na sua atividade, e no âmbito do qual foi recentemente reconhecido com o Prémio Pfizer 

2015, pelo trabalho desenvolvido, em parceria com Torcato Santos, com o intuito de permitir 

substituir a angiografia fluoresceínica e a fluorometria do vítreo, sem necessidade de injeção 

endovenosa de fluoresceína, e de medir e localizar as alterações da Barreira Hemato-Retiniana 

nas doenças da retina. 

 

José Cunha-Vaz tem um vasto e longo percurso profissional, no qual se destacam os seguintes 

marcos: em 1966, caracterizou em Londres, pela primeira vez, a Barreira Hemato-Retiniana e 

descreveu a existência de junções interendoteliais nos vasos da retina. Esta descoberta foi 

posteriormente confirmada também no cérebro, na Barreira Hemato-Encefálica, que apresenta 

características semelhantes. Em 1975, ainda nesta área, iniciou, em Coimbra, a fluorometria do 

vítreo, método que desenvolveu mais tarde nos EUA, a quando da sua permanência como 

Professor na Universidade de Illinois em Chicago, onde esteve até 1986. 

 

A AIBILI 

A AIBILI foi criada em 1989 como associação privada sem fins lucrativos, promovendo a transferência de 

tecnologia na área da saúde com particular ênfase na investigação clínica oftalmológica. A AIBILI dedica-se 

ao desenvolvimento e investigação clínica de novos produtos na área de saúde para o tratamento médico e 

diagnóstico por imagem, privilegiando a inovação e a investigação translacional, com especial ênfase em 

visão e imagem, com o objetivo de trazer ao doente os resultados da investigação biomédica.  
 

A AIBILI é a Sede e o Centro Coordenador da Rede Europeia de Centros de Ensaios Clínicos em Oftalmologia, 

EVICR.net - European Vision Institute Clinical Research Network, que reúne 100 Centros de 18 países 

europeus, tornando Portugal a Referência na Europa na investigação clínica na área de Oftalmologia. 
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