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Congresso de Oftalmologia
da UNICAMP/XIII Simpósio

Internacional de Córnea 
e Lentes de Contato

(SINCLEC)/ VII Simpósio
Internacional de Glaucoma,

ocorrido em 30 e 31 de maio
em São Paulo (SP). 

Teve como um dos pontos
altos a homenagem ao

Professor Titular da
Disciplina de Oftalmologia
da Faculdade de Ciências

Médicas da UNICAMP,
Newton Kara José, pelos

seus 30 anos de trabalho• H
om
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ag

em

Im
ig

ra
çã

o
Ja

po
ne

sa O XV Simpósio Internacional 
da Santa Casa de São Paulo
reuniu em 19 e 21 de junho
centenas de oftalmologistas
em São Paulo. Realizado
simultaneamente às
comemorações do centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, o evento foi palco de
várias iniciativas para
homenagear os oftalmologistas
brasileiros de origem nipônica•DESTAQUE

Eventos  em

Workshop de Saúde Ocular Comunitária voltado para alunos dos Cursos
de Especialização em Oftalmologia Credenciados pelo CBO nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, realizado no Hospital de Olhos de Per-
nambuco, de 06 a 10 de maio, reuniu 22 participantes.
O curso foi organizado por Andréa Zin, Célia Nakanami, Liana Ventura,
Roberta Ventura, com o apoio do CBO e o patrocínio da Christian Blind
Mission (CBM), Fundação Altino Ventura, Sightsavers e ORBIS, através da International Agency for
Prevention of Blindness - IAPB. A iniciativa teve o objetivo de familiarizar os estudantes com o Pro-
grama Visão 2020, conhecer os passos e as etapas para planejar cada ação e desenvolver estratégias
para a elaboração de projetos e programas de saúde ocular comunitária•

O Simpósio do Instituto Penido Burnier, realizado 
em 29 e 30 de maio, em Campinas (SP), 
marcou o 88º aniversário da instituição

No dia anterior ao evento, Miguel Burnier Júnior,
coordenador de Oftalmologia da Universidade McGill,

Montreal, Canadá, apresentou a versão 2008 de seu curso 
de Patologia Ocular. Nos dois dias seguintes, houve palestras

sobre descolamento da retina em retinoblastoma, poliose
associada ao uso de colírio oncothhiopeba e as atividades 

do Doheny Eye Institute, entre outras•Manoel de Abreu e
Miguel Burnier Júnior
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