
Perguntas Adicionais

Cegueira Infantil
Favor trabalhar junto a seu conselheiro técnico do SightFirst, parceiros dos projetos e profissionais de cuidados com
a visão para fornecerem as informações solicitadas abaixo. Esta informação deverá ser fornecida além das perguntas
relevantes contida na solicitação principal do SightFirst.

Projeto Meio Ambiente
1. Complete o gráfico abaixo para oferecer dados básicos sobre as principais causas da cegueira infantil e saúde
geral das crianças na área do projeto.

2. Descrever em detalhe os vários serviços pediátricos de cuidados com a visão oferecidos no momento
pelas instituições envolvidas no projeto proposto.

3. Qual a ligação que existe entre o departamento neonatal e pediátrico nas instituições e o departamento
de oftalmologia?

4. Qual a ligação que existe entre as instituições e as escolas locais para os cegos ou organizações
semelhantes?

População da área servida

Número entre 0-15 de idade

Número de novos nascimentos todos os anos

Taxa de mortalidade abaixo de 5 anos

Taxa de prevalência de cegueira infantil

Número de crianças cegas

Número de crianças com visão subnormal

Causas da cegueira (percentual)

1. Retinopatia da prematuridade

2. Glaucoma

3. Catarata

4. Atrofia ótica

5. Patologia do nervo ótico e cegueira cortical

6. Anomalias

7. Distrofia retiniana

8. Toxoplasmose

Novos casos de catarata congênita todos os anos

Novos casos de glaucoma congênito todos os anos

Número de exames ROP todos os anos pelas instituições do projeto

Percentual de baixo peso ao nascer <1500 gramas

Percentual de baixo peso ao nascer <1500 atendidos pela assistência neonatal

Percentual baixa taxa de natalidade <1500 gramas

Taxa de sobrevivência de nascimentos de baixo peso

Capacidade Institucional (No.)

1. Oftalmologistas

a. Dos quais são oftalmos pediatras

2. Optometristas

3. Paramédicos/técnicos/ortoptistas

4. Especialistas em visão subnormal

5. Quadro de médicos de cuidados com a visão (lista)

Número de unidades funcionais de visão subnormal na área servida

SF206PO B


