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10% de todas as crianças da escola
precisam de óculos. Entre 5 e 8 anos de
idade, a acuidade visual tem um forte
impacto no desenvolvimento neuropsicossocial e na aprendizagem. Estudos
mostram que, no Brasil, pais raramente
percebem a deficiência visual das
crianças. No entanto, até hoje, nenhuma
política de triagem foi estabelecida nas
escolas. Além disso, mesmo quando o
problema é identificado, vários obstáculos
ainda impedem que a criança obtenha
tratamento. Alguns desses são longas filas
de espera nos hospitais públicos, falta de
tempo dos pais por causa de sua carga de
trabalho, transporte público ineficiente e
o alto custo dos óculos.

sobre escolhares
trabalho voluntário

Em 2015, Guilherme Horta e
Katia Steinfeld, dois
estudantes de medicina
lideraram uma força-tarefa
para realizar testes de
triagem visual em uma
escola primária. Às crianças
com baixa acuidade visual
foram oferecidos exames
oftalmológicos gratuitos na
Santa Casa de Misericórdia,
mas muitas nunca
chegaram à consulta devido
às razões mencionadas
anteriormente.
Em 2016, Katia e Guilherme
elaboraram um plano mais
eficiente para oferecer
exames oftalmológicos e
óculos diretamente nas
escolas. Essa concepção
garante que toda criança
rastreada que apresentar
baixa acuidade visual receba
seu par de óculos.

Katia havia se mudado
para a Suiça, e com o apoio
da Universidade de
Lausanne, o projeto foi
selecionado para participar
da Iniciativa da Fundação
Clinton. Este primeiro
apoio atraiu muitos outros
e o plano tornou-se uma
realidade. Em setembro de
2017, 1000 crianças
receberam exames de vista
e, quando necessário,
óculos de grau.
Graças a esse sucesso, uma
associação foi fundada em
outubro de 2017. É agora
certificada pela Swimsa e
composta por mais de 30
membros, a maioria
estudantes de medicina e
enfermagem, que
trabalham para fazer a
iniciativa prosperar.
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Descrição do projeto
Para concretizar nosso projeto, traçamos
metas definidas em termos do número de
crianças a examinar. Nossas metas são
compromissos que assumimos e que
transformamos em ações de 5 etapas.

III. Planejar o mutirão
Selecionamos as escolas e planejamos a
logística. Também informamos os pais de
alunos que então assinam termos de
consentimento.

I. Coletar fundos
Graças a nossa experiência podemos
estimar o orçamento. Nossa equipe na
Suíça busca parceiros e doadores para
financiar a ação.

IV. Realizar o mutirão
Estudantes de medicina fazem os testes de
triagem visual. Oftalmologistas então
examinam os escolares selecionados. Todos
os óculos de grau são entregues em até um
mês, nas escolas.

II. Gerenciar a base de voluntários
Para cada 1'000 crianças são necessários
50 estudantes treinados e 6 médicos. Os
coordenadores no Brasil engajam os
voluntários e organizam os treinamentos.

nossos objetivos
INos próxi mos anos, esperamos conti nuar
apri morando nossas ações. Julgamos
essenci al que nosso servi ço ati nj a uma
população mai or, porém mantendo-se
sempre em di a com as ulti mas di reti vas em
oftalmologi a pedi átri ca.
Em 2018 e 2019 nos comprometemos a
exami nar 2'000 escolares por ano. Também
compraremos nosso equi pamento
oftalmológi co a fi m de economi zar os
custos do aluguel e conti nuar crescendo de
forma sustentável.
Até 2020, planej amos benefi ci ar 10'000
cri anças e ter retornado às mesmas escolas
pelo menos uma vez, para acompanhar os
escolares e atuali zar suas prescri ções
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V. Documentar e avaliar
•Estocamos os dados de forma segura para
analise interna, acompanhamento das
crianças e publicações científicas.

Nossas conquistas
SÍNTESE DA AÇÃO DE 2017

1000

300

125

CRIANÇAS
RASTREADAS

CRIANÇAS
EXAMINADAS

ÓCULOS
DOADOS

EM 2 ESCOLAS DO RIO DE JANEIRO, COM 60 ESTUDANTES
DE MEDICINA VOLUNTÁRIOS & 6 MÉDICOS

CUSTO

Equipamento
44%

Coleta de fundos
5%

$ 8'200
Óculos
51%

Parceiros: A ONG Renovatio, baseada em Sao
Paulo, nos alugou sua clínica móvel. Os
equipamentos incluídos na clínica eram: um
auto refrator, un lensometro, uma lâmpada
de fenda, uma lente 20D, dois phoropteros,
três oftalmoscópios, duas caixas de lentes
auxiliares, dois projetores de optotipos e uma
mesa elétrica. Os custos incluíam a viagem
de ida e volta da clínica móvel, o seguro e a
vinda ao Rio de três funcionários por três
dias. A One Dollar Glasses e a Ver Bem nos
fornceram seus óculos a baixo custo, por
meio da ONG Renovatio.
Doadores: Unil e Clinton Foundation, Vision
for All Foundation, M.E.T.I.S e Association Sud.
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CRONOGRAMA 2018
TAREFA

ETAPAS 01 & 02
COLETAR FUNDOS & ENGAJAR
VOLUNTÁRIOS

ETAPAS 03 & 04
PLANEJAR & IMPLEMENTAR

ETAPA 05
DOCUMENTAR & AVALIAR
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DATA DE INÍCIO

DATA DE FIM

JANEIRO 2018

AGOSTO 2018

JUNHO 2018

OUTUBRO 2018

OUTUBRO 2018

DEZEMBRO 2018

CRONOGRAMA 2019
TAREFA

ETAPAS 01 & 02
COLETAR FUNDOS & ENGAJAR
VOLUNTÁRIOS

ETAPAS 03 & 04
PLANEJAR & IMPLEMENTAR

ETAPA 05
DOCUMENTAR & AVALIAR
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DATA DE INÍCIO

DATA DE FIM

JANEIRO 2019

AGOSTO 2019

JUNHO 2019

OUTUBRO 2019

OUTUBRO 2019

DEZEMBRO 2019

visão geral do orçamento
DESCRIÇÃO

CUSTO ESTIMADO (USD)*

EQUIPMENTO
2 JOGOS DE MATERIAL PARA EXAMES
OPHTHALMOLÓGICOS PEDIÁTRICOS

$ 8'500

AÇÕES
BOBINAS DE APEL PARA O AUTOREFRATOR, COLÍRIO, CUSTOS
OPERACIONAIS

ÓCULOS DE GRAU
2X 250 PARES DE ÓCULOS,
DITRIBUIDOS EM 2 FASES.
TOTAL

2 X $ 500

2 X $ 5'500

$ 20.500

* PREÇOS BASEADOS NOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS NO BRASIL, EM DEZEMBRO DE 2017.
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orçamento relativo
ao equipmento
EQUIPMENTO

PREÇO DE COMPRA (USD)

TABELAS DE OPTOTIPOS
TABELAS TIPO LOGMAR VA E 2
MOLDURAS ILUMINADAS, COM
OPTOTIPOS PARA CRIANÇAS.

$ 500

KITS DE REFRAÇÃO
1 AUTO-REFRACTOR, 1 LENSMETER,
2 CAIXAS DE LENTES E ARMAÇÃO DE
PROVA, 2 RETINOSCÓPIOS.

2X $ 3'000

EXAMES OFTALMOLÓGICOS
1 LAMPADA DE FENDA, 2
OFTALMOSCÓPIOS

TOTAL

2'000

$ 8'500

VANTAGES DE ADQUIRIR VS ALUGAR 0 EQUIPAMENTO
Alugar a clínica móvel nos custaria USD 4'750 para cada 2'000 crianças rastreadas, já
que o processo envolve 6 dias de mutirão nas escolas, o que significa que o ônibus e
sua equipe devem permanecer no Rio por no mínimo 8 dias. De agora em diante
planejamos ir além de 2'000 triagens por ano e, portanto, os custos de tal aluguel
apenas crescem. Além disso, adquirir nosso próprio equipamento nos permite
trabalhar com material mais adequado para exames oftalmológicos pediátricos.

08

plano de avaliação
CADA AÇÃO É CUIDADOSAMENTE AVALIADA ANTES DE ASSUMIR UM
NOVO COMPROMISSO.

1. Sucesso
Por qualidade: Em cada escola os resultados dos
exames devem ser equivalentes aos encontrados
na literatura cientifica. Todas as crianças
selecionadas pela pre-triagem devem receber
um exame de vista completo feito por um
oftalmologista. Todos os óculos prescritos devem
ser entregues. Todas as crianças referenciadas a
uma clinica externa devem comparecer a sua
primeira consulta.
Por quantidade: A qualidade deve ser satisfatória
em todas as escolas. O número total de escolares
triados deve corresponder a meta da ação.
2. Relevância
As crianças a quem doamos novos óculos de
grau não devem ser proprietárias de óculos de
grau adequados no momento da ação.
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ANALISAREMOS O SUCESSO,
A RELEVÂNCIA E O IMPACTO
DE NOSSAS AÇÕES.
3. Impacto
A quantidade de novos voluntários, oriundos de
faculdades distintas, deve crescer a cada nova
ação. Relatórios devem ser enviados a todas as
organizações parceiras e ao menos um trabalho
cientifico documentando nossos resultados deve
ser apresentado à comunidade médica.

A equipe

KATIA STEINFELD

GUILHERME HORTA

LUANA ZEIDAN

PRESIDENTE (CH)

COORDENADOR (BR)

VICE-PRESIDENTE (CH)

Escolhares é uma organização sem fins
lucrativos baseada em Lausanne, na Suíça.
Seu comitê organizador está composto por
uma presidente, uma vice-presidente, uma
tesoureira, dois responsáveis de
comunicação, uma responsável de eventos
e uma responsável de patrocínios. O
comitê é eleito pelos associados, que são
principalmente estudantes de medicina e
de enfermagem de toda Suíça. Suas
responsabilidades incluem traçar metas a
longo e curto prazo, organizar eventos de
promoção da saúde na área de
oftalmologia pediátrica, coletar fundos e
avaliar os resultados de cada ação. A cada
ação associados na Suíça viajam para
juntar-se aos voluntários nas escolas. Essa
troca não só aumenta nossa capacidade de
trabalho como também promove uma
cultura de colaboração internacional em
prol de objetivos de desenvolvimento
globais na área da saúde.

Nossa equipe no Brasil encarrega-se de
aprovar as metas, selecionar as escolas
participantes, coordenar a logística de
cada ação com as diretorias das escolas,
engajar voluntários e permanecer a escuta
das escolas ou dos pais de alunos uma vez
concluídos os mutirões. Para consolidar
nossa base de voluntários contamos com o
apoio das Ligas de Oftalmologia de várias
faculdades de medicina do estado do Rio
de Janeiro que organizam conferencias e
dias de treinamento para estudantes assim
como engajam médicos a participarem.
Uma vez terminada a ação, os resultados
são discutidos entre as equipes da Suíça e
do Brasil com o objetivo de melhorar
futuros processos. Finalmente, ambas as
equipes também colaboram para divulgar
os resultados ao público geral e à
comunidade científica
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PLANO DE
SUSTENTABILIDADE

Nosso plano de sustentabilidade
financeira inclui parcerias com start-ups
na área de tecnologia em oftalmologia,
que compartilhem nosso interesse em
democratizar o acesso a saúde
oftalmológica. Atualmente, trabalhamos
para desenvolver um videogame de
triagem visual em realidade aumentada.
Esperamos que, no futuro, a
comercialização de tais equipamentos
nos permita financiar nosso trabalho nas
escolas do Rio, além de contribuir ao
avanço da ciência nesse campo. Ademais,
nossa organização trabalha com
voluntários oriundos do meio acadêmico,
e, portanto, conta com uma mão-de-obra
gratuita e que se renova constantemente.

11

Nossa metodologia também foi concebida
para ser reprodutível e assim, pode ser
aplicada por outros grupos no Brasil, tais
como as Ligas de Oftalmologia. Quando
nossos métodos se difundirem,
poderemos atingir uma população muito
maior, com relativamente poucos
investimentos em organização e
estrutura. Finalmente, os documentos que
publicamos são relevantes para informar
a população geral e o meio científico
acerca da importância da saúde ocular
das crianças.

parcerias & Colaborações

Vários parceiros são essencias a nossa
operação. Conselheiros na Universidade de
Lausanne, fundação Asile des Aveugles e
fundação Vision for All ajudam-nos a gerir
nossos projetos e nos patrocinam. A
Swimsa promove nosso trabalho em toda
Suíça além de contribuir financeiramente.
A aprovação pelo Clinton Foundation dános acesso a uma rede de especialistas e
ONGs internacionais que atuam na mesma
área. Para construir uma base de
voluntários criamos parcerias com outras
organizações sociais como M.E.T.I.S. na
Suíça ou Ligas de Oftalmologia no Brasil.
Em 2017 nossa ação realizou-se graças a
Renovatio, VerBem e One Dollar Glasses.

COLABORAMOS COM
FACULDADES, FUNDAÇÕES.
ONG E OUTRAS
ASSOCIAÇÕES NA SUÍÇA E
NO BRASIL.
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Parceiros & Colaboradores
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