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1 IDENTIFICAÇÃO: Edital de Chamamento Público Para Termo de Fomento SEMDS nº 
005/2018 

A NOME DO PROJETO: 
Hospital de Olhos Taquaritinga

B EIXOS DE ATUAÇÃO: Serviços de Assistência à Saúde

2 INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO

Nome: Hospital de Olhos Lions “Manoel Dante Buscardi"

CNPJ nº: 01.421.219/0001-27

Endereço: Rua Heitor Alves Gomes Nº: 280 Complemento:

Bairro: Conj. Res. Ipiranga Cidade: Taquaritinga Estado: SP CEP: 15.900-000

Telefone: (16) 3253-3200 Fax: (16) 3253-3645 E-mail:financeiro@hospitaldeolhostq.com.br

Endereço Internet: www.hospitaldeolhostq.com.br

Nome Responsável pelo Projeto: Paulo Celso Gagliardi

Telefone: (16) 3253-2033 Fax: E-mail: 
financeiro@hospitaldeolhostq.com.br 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES

A Local/Endereço e Região de Atuação do Projeto: 
Sede: Rua Heitor Alves Gomes, 280 - Conjunto Residencial Ipiranga

B Objetivo Geral: 

Prestar atendimento em oftalmologia clínica e cirúrgica a 180 pacientes portadores de catarata, 
predominantemente acima de 50 anos de idade.

C Sumário do projeto: 

O Hospital de Olhos, como uma instituição forte na área da saúde ocular na cidade de 
Taquaritinga, divide suas atividades em dois centros: Centro de Diagnóstico e o Centro de 
Tratamento. Como metas do presente projeto, pretende-se diminuir a incidência de cegueira na 
população e promover a melhoraria da qualidade de vida das pessoas que possuem este 
diagnóstico.

D Nº de beneficiários (direto) atendidos: 180

E Custo total: R$ 120.000,00

F Duração do projeto (nº meses): 07

G Custo per capta/mês R$ 666,00

mailto:financeiro@hospitaldeolhostq.com.br
http://www.hospitaldeolhostq.com.br/
mailto:financeiro@hospitaldeolhostq.com.br


DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

2.1. Histórico da organização 

O Lions Internacional começou em 1989 o Programa Sight First com o objetivo de controlar 
e eliminar as principais causas de cegueira. Passou a desenvolver serviços abrangentes de cuidados da 
visão, controlando a retinopatia diabética e o glaucoma, tratando a catarata, além de criar 200 clínicas 
oftalmológicas no mundo todo, como também, eliminar doenças infecciosas que causam a cegueira, tais 
como traucoma e oncocercose. 

Dentro desse objetivo e aceitando o desafio lançado pela Governadoria do Distrito LC-6, os 
integrantes do Lions Clube de Taquaritinga, observando a necessidade da nossa cidade e região, criam o 
Hospital de Olhos Lions “Manoel Dante Buscardi”, com a finalidade de combater a cegueira evitável. 

Um importante parceiro do Hospital foi o Lions Clube Internacional, o qual destinou verbas 
para que o sonho se tornasse realidade. Partindo desse princípio e do entusiasmo de seus membros, 
iniciou-se a sua construção. 

A inauguração do Hospital foi em 9 de Outubro de 1995 contando com a parceria da 
FUNCAMP/UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. A UNICAMP administrava o Hospital e 
fornecia os funcionários e médicos para atendimentos e cirurgias, que eram feitos na sede do Hospital em 
Taquaritinga. Em 2005 a parceria foi desfeita e o Lions Clube de Taquaritinga seguiu sozinho no seu sonho 
de prevenir a cegueira, agora administrando o funcionamento e cuidando da manutenção do Hospital de 
Olhos. 

1. Identificação do projeto: 
Hospital de Olhos Taquaritinga

1.1. Instituição proponente: 
Hospital de Olhos Lions “Manoel Dante Buscardi"

1.2 CNPJ: 01.421.219/0001-27

1.3 Banco: 001 1.4 Agência: 0257-7 1.5 Conta:  28522-6

1.6 Site: www.hospitaldeolhostq.com.br

1.7 Certificações: 
CRCE ( X ) 
CEBAS Saúde ( X ) OSCIP ( )  Utilidade Pública 
Federal ( X ) Utilidade Pública Estadual  ( X )  Utilidade 
Pública Municipal ( X ) 
CMAS (  ) CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ( )

1.8 Nome do Responsável legal: 
JOÃO DONIZETE FURTADO

1.9 RG: 145.480.138-73 1.10 Órgão Expedidor: SSP/SP

2 - Apresentação da Organização
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O Lions Clube de Taquaritinga é a entidade mantenedora e seus membros são sócios 
contribuintes com direito de votar ou ser votado em qualquer cargo dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da 
Diretoria Executiva, órgãos que cuidam da administração do Hospital de Olhos Lions “Manoel Dante 
Buscardi”. 

Atualmente, o Hospital de Olhos presta atendimento aos convênios SUS – Sistema Único 
de Saúde, IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, Associação dos 
Funcionários Públicos Municipais, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Taquaritinga, Matão 
Clínica & AMHMA Saúde Ltda, Lions, Funerária Marmita, Funerária Cristo Rei, CAASP – Caixa de 
Assistência dos Advogados de São Paulo, Saúde Caixa, CorreiosSaúde, CASSI – Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do Brasil, dentre outros o que comprova a sua capacidade técnica e operativa. 

O convênio SUS foi estabelecido na Direção Regional de Saúde III de Araraquara, 
permitindo-nos o atendimento gratuito às cidades de: Taquaritinga, Matão, Cândido Rodrigues, Santa 
Ernestina, Dobrada, Ibitinga, Itápolis, Tabatinga, Borborema e Nova Europa. 

Os recursos para a manutenção dos serviços prestados são originários de convênios, 
serviços particulares e verbas destinadas por Deputados Estaduais e Federais junto à Secretaria Estadual 
de Saúde de São Paulo e Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde. 

Em junho/2009 adquirimos um Vitreófago, aparelho destinado para o tratamento de retina e, 
assim buscamos, além da atualização dos nossos aparelhos, classificar os nossos atendimentos como de 
Alta Complexidade. 

O Programa Sight First já beneficiou diretamente 24 milhões de pessoas e evitou a 
deficiência visual em outros 20 milhões. Em nossa cidade e região, o trabalho desenvolvido ao longo de 
todos esses anos, o sucesso alcançado e o atendimento humanitário, permite-nos ter a certeza da 
qualidade do serviço prestado e de quão valioso e especial, o paciente, se torna para nós. Temos um grande 
orgulho de podermos fazer um sonho tornar-se realidade. 

2. Justificativa 

 

De acordo com o IBGE (2014), a estrutura populacional por grupos etários e sexo no Brasil 
manteve em 2013 a tendência de envelhecimento da estrutura etária no País. Em 2004, a participação 
percentual dos grupos populacionais de até 14 anos de idade era menor que a do grupo de 15 a 19 anos de 
idade, ou seja, observava-se o forte estreitamento da base da pirâmide populacional. Na distribuição etária 
da população de 2013, observou-se que este estreitamento da base da pirâmide foi ainda mais destacado, 
verificando-se que a participação do grupo com até 29 anos de idade diminuiu de 54,4%, em 2004, para 
46,6% em 2013, enquanto o aumento para o grupo com 45 anos ou mais de idade foi evidente, passando de 
24,0% para 30,7%, no mesmo período. 
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Além das modificações populacionais, o País tem experimentado mudanças no perfil 
epidemiológico da população, com alterações relevantes no quadro de morbimortalidade. As doenças 
infectocontagiosas, que representavam cerca de metade das mortes registradas no País em meados do 
Século XX, hoje são responsáveis por menos de 10%, ocorrendo o oposto em relação às doenças 
cardiovasculares e outras também crônicas. Em menos de 50 anos, o Brasil passou de um perfil de 
mortalidade típico de uma população jovem para um desenho caracterizado por enfermidades complexas e 
mais onerosas, próprias das faixas etárias mais avançadas. 

Toda esta transição, entretanto, vem ocorrendo de forma muito desigual, fato associado, em 
grande parte, às diferentes condições sociais observadas no País. 

O processo de envelhecimento da população representa novos obstáculos na busca por 
soluções para problemas estruturais da sociedade brasileira. 

Focando o grupo etário de 60 anos ou mais, observa-se que o mesmo duplica, em termos 
absolutos, no período de 2000 a 2020, ao passar de 13,9 para 28,3 milhões, elevando-se, em 2050, para 64 
milhões. Em 2030, de acordo com as projeções, o número de idosos já supera o de crianças e adolescentes 
(menores de 15 anos de idade), em cerca de quatro milhões, diferença essa que aumenta para 35,8 
milhões, em 2050 (64,1milhões contra 28,3 milhões, respectivamente). 

Hoje, a população com idade até 05 anos é menor que era registrado pelo levantamento em 
2000, e a projeção de redução segue para os próximos 35 anos. Na outra ponta, a população de idosos, 
acima de 65 anos, tende a crescer. Outro ponto que merece ser destacado refere-se ao 
considerável incremento da população idosa de 70 anos ou mais de idade. 

O Brasil apresenta uma das maiores taxas de crescimento da população idosa entre os 
países mais populosos do mundo. Entre as unidades federativas com mais idosos acima de 70 anos, o 
IBGE (2013) lista o Estado de São Paulo como um dos considerados os mais “envelhecidos” do país. Os 
grandes centros urbanos, embora já apresentem um perfil demográfico semelhante ao dos países mais 
desenvolvidos, ainda não dispõem de uma infraestrutura de serviços que dê conta das demandas 
decorrentes das transformações demográficas vigentes. E, se os grandes centros não dispõem desta 
infraestrutura, os municípios menores principalmente os localizados no interior do Estado de São Paulo se 
encaixam perfeitamente neste perfil. 

Dentre os desafios que esse veloz crescimento da população idosa traz, está o crescimento 
da prevalência de problemas visuais na medida em que a população se torna predominantemente mais 
velha. As três maiores causas de cegueira no mundo e no Brasil são doenças que acometem, sobretudo, os 
idosos: catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade (DMRI). 

As estimativas da OMS sobre a relação entre cegueira, deficiência visual e condições 
econômicas permitem estabelecer estimativas sobre a cegueira no Brasil. 



Estimativas de cegueira com base nas condições econômicas: 
- População pobre: 48,9 milhões X 0,9% = 440.100 
- População intermediária: 118 milhões X 0,6% = 708.000 
- População rica: 29,1 milhões X 0,3% = 87.300 

Estimativas com base na faixa etária: 
Pesquisas realizadas em 55 países, subdivididos em 15 sub-regiões pela OMS, 

possibilitaram a obtenção de dados globais de deficiência visual no ano de 2002. O Brasil compõe o grupo 
América B, no qual as estimativas de prevalência da cegueira são: 

 

Independente da classe social, a estimativa de cegueira cresce em função da idade, 
chegando a ser de 15 a 30 vezes maior em pessoas com mais de 80 anos do que na população com até 40 
anos de idade. 

Deficientes visuais no Brasil 
De acordo com o IBGE (2010), há escassez de dados populacionais em várias regiões. 

Com isso, não é possível estimar com segurança a prevalência da deficiência visual no Brasil. Entretanto, é 
possível utilizar as estatísticas mundiais que mostram que o nível de desenvolvimento socioeconômico está 
diretamente relacionado com as condições de saúde ocular. 

Brasil: Cegueira e deficiência visual na criança 
Seguindo a estimativa da Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, é possível 

considerar que no Brasil tenhamos cerca de 29 mil crianças cegas por doenças oculares que poderiam ter 
sido evitadas ou tratadas precocemente. 

A diversidade regional brasileira e os diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico 
sugerem a estimativa de um valor médio de prevalência de cegueira infantil para o Brasil entre 0,5 e 0,6 por 
mil crianças. 

Fonte: World Health Organization, 2004; RESNIKOFF et al., 2004. e http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/ 
populacao/projecao_da_populacao 2013 . Acesso em 07 de abril de 2015.

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/


Com base nestes diagnósticos e pela carência da oferta de serviços especializados em 
saúde ocular na macrorregião de Taquaritinga, principalmente para a população mais carente, o Lions Clube 
de Taquaritinga decidiu assumir o desafio de fundar o Hospital de Olhos que é referência na área há mais de 
20 anos. 

3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 
Taquaritinga é um município da Mesorregião de Ribeirão Preto e da Região Central do 

estado de São Paulo. A economia da cidade é baseada na agronegócio e, cada vez mais, nos serviços. Sua 
população está estimada em 56.645 habitantes de acordo com o Censo IBGE/2015. 

Já foi a maior produtora mundial de goiaba, uma das maiores de tomate, o que, aliado a 
outros produtos gerou na cidade uma concentração de indústrias alimentícias, as quais a partir dos anos 
1980 se transferiram para o Centro-Oeste devido a incentivos fiscais, mantendo altos até hoje as taxas de 
pobreza e desemprego. 

Durante a década de 1980, vivenciou enriquecimento associado à laranja, mas a partir da 
década de 1990 sua economia se diversificou sem que alcançasse as antigas taxas de crescimento 
econômico e populacional. 

O estabelecimento de cursos superiores e o desenvolvimento dos serviços vieram 
acompanhados de relativa estagnação populacional e econômica em relação às cidades vizinhas. A 
população do município pouco variou de 1990 até 2009 configurando clara queda de taxa de natalidade 
associada a migração de jovens para outras cidades e Estados em busca de melhores oportunidades de 
trabalho. 

O Hospital de Olhos, como uma instituição forte na área da saúde ocular na cidade de 
Taquaritinga, divide suas atividades em dois centros: Centro de Diagnóstico e o Centro de Tratamento. 

O Centro de Diagnóstico possui recursos humanos e materiais de primeiro mundo para 
realizar procedimentos de Ultrassonografia Ocular, Campimetria Computadorizada, Paquimetria 
Ultrassônica, Topografia de Córnea, Biometria Ultrassônica, Retinografia Colorida, Retinografia Fluorescente 
e Microscopia Especular de Córnea. 

O Centro de Tratamento realiza procedimentos de Fotocoagulação à Laser e Capsulotomia 
à Yag Laser. Porém, o forte deste centro são as cirurgias: Xantelasma, Entrópio e Ectrópio, Exerese de 
Tumor de Conjuntiva, Pterígio, Recobrimento Conjuntival, Facoemulsificação (Catarata), Facectomia 
(Catarata), Trabeculectomia (Glaucoma), Exerese de Calázio e Outras Pequenas Lesões da Pálpebra e 
Supercílios, Drenagem de Abscesso Palpebral, Correção Cirúrgica de Epicanto, Reconstituição Parcial de 
Pálpebra com Tarsorrafia, Reconstituição Total de Pálpebra, Simblefaroplastia, Sutura de Pálpebra, 
Estrabismo, Explanação e/ou Substituição de Lente Intra-Ocular, Ptose, Reposicionamento de Lente Intra- 
Ocular, Iridectomia Cirúrgica, Substituição de Lente Intra-Ocular, Sutura de Conjuntiva, Sutura de Córnea e 
Injeção Intra-Vítreo. 



4. Abrangência Geográfica 
Os serviços serão realizados apenas no município de Taquaritinga, já que o hospital possui a 

infraestrutura adequada para receber seus pacientes com conforto, equipe técnica e materiais suficientes 
para realizar um atendimento de qualidade para a população que mais necessita, incluindo os distritos. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo Geral 
- Prestar atendimento em oftalmologia clínica e cirúrgica a 180 pacientes portadores de catarata, 

predominantemente acima de 50 anos de idade. 

4.2. Objetivos Específicos 
- Tratar a cegueira evitável; 
- Melhorar a qualidade de vida do paciente. 

 

6. Metodologia 
O Hospital de Olhos funciona diariamente de segunda-feira à sexta-feira das 7h às 17h. 

Para dar entrada ao tratamento, os pacientes são atendidos primeiramente nas Unidades Básicas de Saúde 

mais próximas de sua residência e sendo diagnosticado a "Catarata" eles são encaminhados ao Hospital de 

Olhos através de Guia de Referência que sai da própria UBS e assinado pelo oftalmologista responsável. 

O paciente munido da guia vai ao hospital de olhos onde é agendada uma consulta para 

triagem, realização de exames internos e solicitação de exames externos (hematológicos e cardiológicos). 

Em seguida após feitos os exames é realizado o agendamento da cirurgia. Após a cirurgia o paciente recebe 

alta para retornar à sua residência, porém ainda é acompanhando pela equipe até a finalização do 

tratamento pós-cirúrgico. 

A equipe técnica é composta de profissionais capacitados, tais como: médicos 

oftalmologistas, anestesistas, enfermeiro e técnicas em enfermagem com conhecimentos específicos da 

área. 

5.1. Beneficiários Diretos (especificar): 180 pessoas de ambos os sexos predominantemente acima  
dos 50 anos de idade que possuem como diagnóstico catarata.

5.2. Beneficiários Indiretos (especificar): Familiares dos envolvidos

5. Beneficiários



Os recursos solicitados serão para o pagamento de parte dos salários da equipe de 

Técnicas em Enfermagem responsáveis por realizar a admissão de pacientes clínico e cirúrgico, realização 

de exames, circulante de sala cirúrgica, limpeza e esterilização de material cirúrgico.; aquisição de materiais 

descartáveis a serem utilizados em cirurgias oftalmológicas, tais como: fios de sutura, cassetes, lentes 

intraocular, cartuchos, bisturis, seringa, avental estéril e outros; aquisição de medicamentos a serem 

utilizados no ato cirúrgico, tais como: metilcelulose, solução salina balanceada, soro fisiológico, degermante 

e outros; Aquisição de material de higiene e limpeza, tais como: detergente líquido, amaciante, desinfetante, 

acidulante, cloro, sacos de lixo e outros. 

7. Resultados esperados 

- Diminuir a incidência de cegueira na população; 
- Promover a melhoraria da qualidade de vida das pessoas que possuem este diagnóstico. 

8. Processo de Monitoramento e Avaliação 

Após a cirurgia é realizado o retorno (avaliação médica + acuidade visual), geralmente uma 

semana após, sendo que a melhora é apresentada gradativamente ao longo dos dias. Através do teste de 

acuidade visual é que o médico consegue avaliar a melhora do paciente, o mesmo tem de 3 à 4 retornos no 

hospital para avaliação de sua melhora. 

8.1 Processo de Monitoramento e Avaliação

Resultado(s)
Indicador
es 
qualitativ
os

Indicadore
s 
quantitativ
os

Meios de Verificação

Diminuir a incidência 
de cegueira na 
população

- Melhora na 
autonomia em 
executar coisas do 
dia- a-dia

99% - Avaliação médica; 
- Teste de acuidade visual.

Promover a 
melhoraria da 
qualidade de vida 
das pessoas que 
possuem este 
diagnóstico

- Relatos pessoais 
dos pacientes 100% - Prontuário médico.



 

Taquaritinga, 19 de Abril de 2018 

                                                          João Donizetti Furtado 
                                                                    Presidente

9. Recursos humanos

Formação 
Profissional 
(cargo)

Função no projeto
Nº de 
horas/ 
seman

ais

Vínculo 
(CLT, prestador 

serviços, voluntário)

Graduação em Medicina, 
com residência em 
Oftalmologia

Diretor Clínico 10 Prestador de Serviços

Graduação em Medicina, 
com residência em 
Oftalmologia

Equipe Médica 
composta por 10 
médicos que se 
revezam para cumprir 
a carga horária 
semanal

40 Prestadores de Serviços

Graduação em Medicina, 
com residência em 
Anestesiologia

Médico Anestesista 12 Prestadores de Serviços

Graduação em Enfermagem Enfermeiro 40 CLT

Curso Técnico em Enfermagem

Equipe de Técnicas de 
Enfermagem composta 
por 6 técnicas para 
cumprir a carga horária 
semanal

36 CLT

10. Cronograma de execução do projeto (especificar mês a mês as atividades desenvolvidas)

Plano de Trabalho 
Anual

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6

Recebimento do encaminhamento da UBS

Agendamento para consulta

Consulta médica

Realização de exames internos e externos

Agendamento da cirurgia

Cirurgia

Retorno pós-operatório

Relatórios e Prestação de Contas
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