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Fundação Altino Ventura 
realiza XI Encontro Científico

Em 29 de fevereiro e 1 de março, ocorreu o XI Encontro Científico da
Fundação Altino Ventura (FAV) no Auditório Inácio Cavalcanti, do Hospital
de Olhos de Pernambuco (Hope). Durante o evento, foram apresentados
35 trabalhos inéditos desenvolvidos pelos alunos dos cursos de Espe-
cialização e Fellow em Oftalmologia. O encontro foi dirigido pelo profes-
sor Carlos Brandt, coordenador do Departamento de Metodologia Cen-
tífica. 
Os trabalhos científicos apresentados abordaram temas na área de pre-
venção à cegueira e reabilitação visual. O evento contou com a presença
de Alfredo Arnóbio de Souza da Gama, professor titular da Universidade
Federal de Pernambuco e diretor científico da Facepe (PE), Newton Kara
José, professor titular da Divisão Clínica Oftalmológica do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Márcia
Guimarães, diretora científica do Hospital de Olhos de Minas Gerais e de
Ricardo Guimarães, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG).
O evento contou ainda com a presença de Cláudio Duarte, secretário exe-
cutivo da Secretaria de Saúde de Pernambuco (representando o secretário
Jorge Gomes), o deputado federal Paulo Rubem Santiago (PDT/PE), re-
presentando a Câmara Federal e Madalena Arraes, representando o Go-
vernador Eduardo Campos•

A Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal de Pelotas-RS esco-
lheu para paraninfo da 66ª turma de
médicos (dez/2007) o Professor  Titu-
lar de Oftalmologia,  Manuel Augusto
Pereira Vilela. Foi a primeira vez em
44 anos de existência desta faculdade
que um oftalmologista recebe a dis-
tinção. Manuel Vilela é, também, o
coordenador geral do Curso de Espe-
cialização em Oftalmologia Professor
Ivo Corrêa-Meyer•

As comemorações do 88º aniversário
do Instituto Penido Burnier terão início
em 28 de maio, com a realização de
um curso sobre patologia. No dia se-
guinte, será celebrada uma missa de
Ação de Graças e haverá a solenidade
de posse da nova diretoria da Associ-
ação Médica do Instituto Penido
Burnier.
Nos dois dias seguintes, será re-
alizado o Simpósio do Instituto Penido
Burnier, no Royal Plam Plaza•
Maiores informações podem ser
obtidas na home page
http://www.penidoburnier.com.br

A Editora Atheneu e o Instituto da
Visão - Universidade Federal de São
Paulo - Escola Paulista de Medicina
(UNIFESP-EPM) lançaram  a primeira
edição do Manual de Condutas em
Oftalmologia, livro que tem o objetivo
de condensar e ordenar os atuais co-
nhecimentos da especialidade. A obra
é dividida em 96 capítulos, tem quatro
editores: Ana Luisa Höfling-Lima, Ce-
cília Tobias de Aguiar Moeller, Denise
de Freitas e Elisabeth Nogueira Mar-
tins, conta com 26 coordenadores e
162 colaboradores• N
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