
INFORME

Olho no Olho
A Campanha Nacional  de Prevenção da Cegueira  e  Reabilitação Visual  “Olho no Olho”,
promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e que faz parte do Programa Veja Bem
Brasil,  alcançou mais de 1 milhão e meio de crianças,  em 8.000 escolas localizadas em
1.500 municípios de todas as regiões do país, proporcionando a obtenção de 120.000 pares
de óculos, dos quais 90% foram cedidos às crianças avaliadas e o restante vendidos a preço
de custo.
Em parceria com o Lion’s da Urca e de Copacabana, o Instituto Benjamin Constant participou
da campanha, tendo sua equipe médica visitado dez escolas do município do Rio de Janeiro,
examinado 1.100 crianças das turmas do C.A. e 1o grau e encaminhado 220 crianças para a
realização de exames no IBC, nos dias 19 e 26 de maio de 1998.

XIII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
Promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, realizou-se o XIII Congresso Brasileiro
de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, de 7 a
10 de setembro, onde foram discutidos os mais recentes avanços da Oftalmologia e de suas
especialidades, numa programação abrangente, enfatizando a prevenção da cegueira e a
reabilitação visual.
Dentro  da  filosofia  de  aprimoramento  profissional  contínuo,  de  modo  a  proporcionar  a
elevação da qualidade de serviços prestados, a equipe médica do IBC participou ativamente
do  evento.
O Dr. Eduardo H. Morizot Leite presidiu a Conferência Magistral ICG – Angiography of Age
Related Macular Degeneration, proferida pelo dr. J. J. De Laey. 
O Dr. Helder Alves da Costa Filho participou do Simpósio 6: Sociedade Brasileira de Visão
Subnormal, discorrendo sobre Conduta Clínica: Quando encaminhar para avaliação de baixa
visão?;  e  também da Mesa Redonda:  Treinamento  visual  –  auxílios  óticos e  não-óticos,
explanando sobre Como usar as lupas.
O Dr. Luiz Augusto Morizot Leite Filho coordenou o Curso 7: Banco de olhos; participou do
Curso 9 – Órbita,  discorrendo sobre Tumores da glândula lacrimal  e do Banco de olhos
(CP10), explanando sobre Trepanação da córnea receptora. 
O Dr. Rogério Neurauter participou do curso Trauma (CP09), discorrendo sobre Queimadura 
química.

XIV Congresso Internacional de Estética
Entre  os  dias  1º  e  5  de  setembro  de  1998,  realizou-se  em Ljubljana  (Eslovênia)  o  XIV
Congresso Internacional de Estética, sob os auspícios da Sociedade Eslovena de Estética.
Nesse evento, o professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal  do Rio de
Janeiro  (UFRJ),  João  Vicente  Ganzarolli  de  Oliveira,  pronunciou  uma  palestra  intitulada
Handicapped  People  and  a  Estethetic  Experience  –  a  Quasi  –  Aristotelian  Approach.  A
palestra concentrou-se na análise da experiência estética dos cegos e dos surdos. 
Neste  número,  o  professor  João  Vicente  apresenta  um  artigo  de  sua  autoria:  Arte  e
visualidade: a questão da cegueira.

Comissão para o Desenvolvimento das Associações de Cegos – CDAC
A reunião de fundação da Comissão para o Desenvolvimento das Associações de Cegos dos
Países de Língua Portuguesa (CDAC) aconteceu em Lisboa,  Portugal,  em dezembro de
1997. A vice-presidência da fundação está a cargo da União Brasileira de Cegos, a UBC, que
representou o Brasil no evento. 
Por uma iniciativa da UBC, passou-se a oferecer algumas vagas de cursos programados por
entidades de cegos do Brasil para os países integrantes do CDAC. No acordo firmado, em
que  os  demais  países  também se  comprometem a  ceder  vagas  em seus  cursos,  ficou
estabelecido  que,  sempre  que  possível,  os  países  anfitriões  oferecerão  alimentação  e
hospedagem para os participantes.
Já  este  ano,  o  IBC recebe profissionais  de  Angola  e  de  Cabo Verde  em seu  curso  de
Especialização de professores.

Programa Pessoa Portadora de Deficiência
Em 22/06/98, foi realizada a aula inaugural do Programa Pessoa Portadora de Deficiência,



no Teatro do Instituto Benjamin Constant. Envolvidos nessa parceria o IBC, o Ministério do
Trabalho,  a  Secretaria  de  Estado  do  Trabalho  e  Ação  Social  e  o  Sistema  Nacional  de
Emprego (SINE-RJ). O Programa oferece cursos de Qualificação Profissional a educandos e
reabilitandos  do  IBC  e  pessoas  da  comunidade,  com o  objetivo  de  capacitá-los  para  o
ingresso no mercado de trabalho.

Escola de Informática e Cidadania
Foi inaugurada, em 24/06/98, uma Escola de Informática e Cidadania no Instituto Benjamin 
Constant. Desenvolvido em parceria, do IBC com o Comitê para Democratização da 
Informática (CDI), o projeto objetiva oferecer a educandos e reabilitandos do IBC o acesso ao
uso e às técnicas de informática, ensinando-lhes Introdução à Informática, Sistema 
Operacional de Computadores, Operação de Editores de Texto, Planilhas Eletrônicas, 
Bancos de Dados, Programas de Gráficos de Apresentação, Manutenção e Montagem de 
Computadores.
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