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Mais de 500 médicos
oftalmologistas participaram 
do 8º Curso Internacional de
Glaucoma, promovido pela
Disciplina de Oftalmologia do
Departamento de Oftalmologia 
e Otorrinolaringologia da
Faculdade de Ciências Médicas 
da UNICAMP. O evento foi
realizado em São Paulo, 
em 14 e 15 de maio 
e o coordenador de 
sua Comissão Organizadora 
foi Vital Paulino Costa.
O encontro reuniu os maiores
nomes da glaucomatologia
brasileira e teve como convidados
internacionais Gabor Hollo
(Hungria) e João França Lopes
(Chile). Foram abordados 
os principais temas relacionados 
com a doença, bem como foram
debatidos os caminhos para 
o futuro do diagnóstico 
e o tratamento dos glaucomas.
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Mais de 500 médicos oftalmologistas
participaram do 8º Curso Internacional
de Glaucoma, promovido pela Disci-
plina de Oftalmologia do Departa-
mento de Oftalmologia e Otorrinola-
ringologia da Faculdade de Ciência

Em comemoração aos 25 anos de
existência do Departamento de Oftal-
mologia da Faculdade de Medicina da
Fundação Universidade do ABC, entre
22 e 24 de abril foi realizado mutirão
de exames oftalmológicos que benefi-
ciou cerca de duas mil alunos de 6 a 7
anos da rede de ensino municipal das
cidades de Mauá, Ribeirão Pires, São
Caetano do Sul e Rio Grande da Serra,
localizadas na região metropolitana
da Grande São Paulo (SP).
A iniciativa contou com a participação
de aproximadamente 200 médicos
oftalmologistas, estudantes de medi-
cina da faculdade e voluntários. As
crianças diagnosticadas com proble-
mas de refração receberão óculos gra-
tuitamente e as portadoras de pro-
blemas que exigem tratamento mé-
dico foram encaminhadas para o De-
partamento de Oftalmologia da Fa-
culdade. 
Os alunos examinados foram previa-
mente triados pelos professores, sob
orientação dos médicos do departa-
mento, nas respectivas escolas. O mu-
tirão contou com o apoio da empresa
Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.

1. Equipe que manterá o Serviço de Oftalmologia
2. Instalações para a realização de cirurgias 

do novo serviço
3. Oberdan Leonhardt, diretor do hospital e Edemar 

Pereira, diretor do Instituto de Cardiologia, 
inauguram o serviço que será gerido pelo Instituto 
de Oftalmologia Ivo Correa-Meyer

4. Assinatura do convênio entre o Instituto 
e a Prefeitura para garantir atendimento
oftalmológico aos alunos do ensino fundamental
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1. O chefe do Departamento, 
José Ricardo Carvalho Lima 
Rehder, no mutirão

2. Exames oftalmológicos
nas crianças

3. Parte da equipe que participou 
da ação

4

Instituto 
Ivo Corrêa-Meyer

ABC
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90 Anos do Instituto Penido Burnier

çaram com a realização de missa de
ação de graças. Em seguida, a As-
sociação Médica do Instituto Penido
Burnier (IPB) promoveu atividades so-
ciais internas e apresentação de re-
latórios e aulas relacionadas com
vários tópicos da especialidade.

Também foi feita uma homenagem
póstuma a Francisco Arthur Mais, ex-
presidente do CBO (1971) que teve
toda sua vida profissional ligada ao
instituto. Também foram homenagea-
das várias autoridades e representan-
tes de empresas e instituições da re-
gião. Ao final das atividades sociais,
Gustavo Barbosa Abreu foi eleito pre-
sidente da associação. As atividades
do dia terminaram com a apresen-
tação de duas palestras, a primeira
sobre estrabismo e a segunda sobre

diplopia no adulto.

O dia seguinte foi dedicado à apre-
sentações científicas que abordaram
todos os aspectos da Oftalmologia. À
noite foi realizado o jantar de gala que
coroou as comemorações.

A tradicional instituição oftal-
mológica de Campinas (SP)
comemorou o 90º aniversário

de sua fundação com várias ativida-
des sociais e científicas realizadas de
27 a 29 de maio em sua sede.

As solenidades, que tiveram como te-
ma geral “As Fronteiras da Oftal-
mologia”, começaram com um curso
de Patologia Externa Ocular minis-
trado por Miguel Burnier Júnior, ex
aluno do instituto atualmente chefe
do departamento de oftalmologia da
universidade McGill (Montreal - Ca-
nadá). Depois, o palestrante foi home-
nageado com a inauguração da placa
que deu seu nome ao principal au-
ditório do instituto.

Em 28 de maio, as festividades come-
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1. Sala Médica do Fundador do IPB 
- João Penido Burnier (anos 30)

2. Miguel Burnier Júnior em seu 
curso de patologia ocular externa
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Durante o mês de abril, a Univer-
sidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP) promoveu concurso para o car-
go de professor Adjunto da área de
Oftalmologia, no qual foram apro-
vados Augusto Paranhos Júnior, José
Álvaro Pereira Gomes, Norma Alle-
mann e Walton Nosé.
Os candidatos foram submetidos a
três provas. A primeira, prática, ver-
sou sobre dissertação a respeito do
tema “Discussão sobre aspectos de
ensino e/ou administração em assis-
tência no serviço público”, na qual,
após duas horas de redação os dou-
tores leram a prova, em público, para
os professores componentes da ban-
ca: Hélio Kiyoshi Takahashi (presiden-
te - Professor Titular do Departamento
de Bioquímica da Universidade Fede-
ral de São Paulo - Campus São Pa-
ulo), Haroldo Vieira de Moraes Júnior
(Professor Associado do Departa-
mento de Oftalmologia da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro),
Antônio Carlos Lopes (Professor Ti-
tular da Disciplina de Clínica Médica
da UNIFESP  Campus São Paulo), Ítalo
Mundialino Marcon (Professor As-
sociado do Departamento de Oftal-
mologia e Otorrinolaringologia da Uni-

Em 10 de Junho, a Disciplina de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da Fundação
Universidade do ABC inaugurou seu Setor de Administração em Oftalmologia. Este é o pri-
meiro setor de administração a funcionar num Programa de Especilização em Oftalmologia
credenciado pelo CBO e será coordenado por Luís Gustavo Ribeiro
A solenidade de inauguração contou com a presença do presidente do CBO, Paulo Augusto
Arruda Mello. Na ocasião, o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Administração em
Oftalmologia, Renato Ambrósio Júnior, proferiu uma aula inaugural com o tema “A Impor-
tância da Administração para o Oftalmologista”.
O setor tem o objetivo de apresentar os conceitos sobre administração médica de clínicas
e consultórios aos alunos, preparando-os melhor para o mercado de trabalho. Além das
atividades de ensino, o setor será o responsável pela organização e controle de todo o fa-
turamento e produção realizada pelo Departamento de Oftalmologia (SUS, IAMSP, Projeto
Glaucoma - FAEC), assim como pelo controle e organização do preenchimento dos pron-
tuários e de todas as guias de cobrança dos atendimentos realizados para posterior apre-
sentação e entrega dos resultados para a Faculdade de Medicina do ABC.

versidade Federal de Ciências da Sa-
úde de Porto Alegre), Luiz Fernando
Regis Pacheco (Professor Livre-Docen-
te do Departamento de Oftalmologia
da Faculdade de Medicina e Cirurgia
da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro - UNIRIO e Sérgio Aron
Ajzen (Professor Titular do Departa-
mento de Diagnóstico por Imagem da
UNIFESP - Campus São Paulo).
A segunda prova foi didática, na qual
os professores escolheram entre os
vinte pontos oferecidos pela banca o
tema de suas aulas. Augusto Para-

nhos Júnior escolheu “Glaucoma”,
José Álvaro Pereira Gomes “Anato-
mia Ocular”, Norma Allemann “Onco-
logia em Oftalmologia” e Walton No-
sé “Catarata”. Por fim, os professores
foram submetidos à arguição do me-
morial, debatido entre os professores
componentes da banca e os doutores
candidatos.

1. Augusto Paranhos Júnior
2. José Álvaro Pereira Gomes
3. Norma Allemann
4. Walton Nosé
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Novos Professores Adjuntos da Área de Oftalmologia na UNIFESP
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