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A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) é líder em apoio a
iniciativas de prevenção da cegueira evitável e restauração da visão
para pessoas do mundo todo. Na China, o programa SightFirst Ação
da China (SFCA) tornou-se uma das principais e mais bem sucedidas
campanhas de LCIF. As duas primeiras fases do SFCA conseguiram
alcançar as metas de prevenção da cegueira em grande escala por
meio do tratamento da catarata e viabilizando uma melhoria em outros
serviços. Os Leões ajudaram a um número
ainda maior de pessoas, lançando uma
nova fase do programa.
Existe uma grande necessidade de

programas na área da visão na China.
Estima-se que mais de 20 por cento das
pessoas cegas devido à catarata residem
na China, e a cada ano surgem 400.000
novos casos. Uma das causas desse
aumento substancial é que um grande
número de hospitais em distritos e conda-
dos não possui clínicas oftalmológicas,
mão de obra qualificada ou equipamentos
adequados.
Para atender às necessidades de pre-

venção da cegueira na China continental, SFCA foi instituída
como uma parceria entre Lions Clubs International e a
República Popular da China. Até a presente data, LCIF outorgou
dois subsídios para a SFCA que provaram ser os mais impor-
tantes na história do programa SightFirst do Lions. Atuante
desde 1997, a Fundação investiu mais de US$30,8 milhões para
financiar mais de 5 milhões de cirurgias de catarata e para
fortalecer mais de 300 instituições de cuidados com a visão. Os
fundos do programa SightFirst foram equiparados com cerca de
US$200 milhões do governo chinês. As realizações do projeto da
China são refletidas no estabelecimento de Lions clubes na
China continental, tornando LCI a primeira organização internacional de
serviços voluntários no país. A forte presença de LCI na China e em
Hong Kong é representada por 10.587 associados em 396 clubes, e este
número continua aumentando.
Quando o curativo foi removido dos olhos de Ge Sang, ela começou

a chorar, expressando sua gratidão. “Muito obrigada por curar os meus
olhos,” disse ela. Esta mulher de 77 anos é apenas uma entre milhões
de pessoas que receberam a visão por meio do SFCA. Sang tornou-se
cega anos atrás, devido à catarata, sendo que sua parente, de apenas
oito anos de idade, era obrigada a oferecer-lhe cuidados. Graças à
operação gratuita oferecida por meio do SFCA, Sang tem agora a sua
visão restaurada, podendo voltar a ter uma vida produtiva.
Durante a reunião de maio de 2011 do Comitê Consultivo do SightFirst,

a terceira fase da parceria foi aprovada por meio de um subsídio de
US$2,67 milhões. Este montante inclui um subsídio inicial de US$1,6
milhão para o tracoma. Os recursos do SightFirst serão utilizados pelo
governo chinês para eliminar a cegueira causada pelo tracoma como
uma ameaça à saúde.

“Estamos muito contentes em poder continuar expandindo os
serviços humanitários e em prol da visão em toda a China” , disse o
presidente do conselho de LCIF, Sid L. Scruggs, III. “Os Leões da China
possuem um excelente histórico em termos de redução da cegueira e
estamos agora tentando atender a um número ainda maior de pessoas
necessitadas, por meio de diversas novas iniciativas.
Outro componente da terceira fase envolverá o SightFirst e os Leões

locais na implantação de dois centros
Leonísticos para visão subnormal na China.
As estatísticas fornecidas pelo governo
chinês mostram que aproximadamente
20.000 aparelhos para visão subnormal e
reabilitação são fornecidos todos os anos
na China, sendo que existe 7 milhões de
pessoas com visão subnormal no país.
Esses novos centros para o tratamento da
visão subnormal terão profissionais con-
tratados e treinados com os recursos do
SightFirst, bem como aparelhos para
exames de vistas e para exames de visão

subnormal. O governo planeja
estabelecer um plano piloto con-
sistindo de centros para visão
subnormal nas províncias de
Guangdong e Liaoning. As lições
aprendidas com esses projetos
piloto serão depois incorporadas
em todo o território em um plano
de expansão. A inauguração
formal do centro Leonístico para
a visão subnormal em Shenzhen
fará parte do Dia Mundial da
Visão do Lions em 2011.

Finalmente, o SightFirst estará apoiando o projeto na Província
Liaoning que ajudará a melhor interligar as instituições primárias,
secundárias e terciárias. Espera-se que o projeto demonstre que um
atendimento oftalmológico de alta qualidade (atualmente disponível
para populações urbanas) pode ser efetivamente fornecido em áreas
rurais. Os fundos serão utilizados para equipamentos e treinamento do
pessoal de atendimento oftalmológico. O governo de Liaoning espera
que as lições aprendidas com o projeto piloto sejam transformadas em
ação pelo governo provincial em toda a região.
Esses projetos só se tornam possíveis devido aos recursos arrecada-

dos pela Campanha SightFirst II. Os Leões continuam focando seus
esforços em projetos e programas que têm como alvo as principais
causas da cegueira, mas estão também iniciando projetos inovadores
para combater novas ameaças à visão.

SightFirst Ação da China Inicia Nova Fase
Focando em Visão Subnormal e Tracoma



Nas Filipinas, menos de 5 por cento das
crianças com deficiências visuais frequen-
tam a escola. SightFirst está trabalhando
junto à Escola Perkins para Cegos visando
assegurar que todas as crianças tenham a
oportunidade de frequentar a escola para
atingirem o seu potencial máximo.
A incapacidade de lidar com crianças

deficientes nas escolas e a falta de consci-
entização na comunidade sobre os direitos
das crianças terem uma educação são os
maiores empecilhos para que tenham opor-
tunidades e sejam independentes. Para
superar tais desafios, o SightFirst e os
Leões das Filipinas estão colaborando com
a Escola Perkins para Cegos e parceiros
locais na promoção de uma educação
inclusiva que ajude o sistema escolar a
melhor acomodar estudantes que são
cegos ou deficientes visuais, incluindo
crianças com outras deficiências.
O programa SightFirst de LCIF tradi-

cionalmente ajuda a financiar projetos que
combatem as principais causas da cegueira
e proporciona melhoria de vida aos

deficientes. Como resultado dos esforços
de angariação da Campanha SightFirst II,
os Leões estão agora expandindo os pro-
gramas do SightFirst que incluem novos
programas voltados aos indivíduos com
visão subnormal ou cegos. O projeto das
Filipinas, que tem como foco a região de
Luzon, tem um significado especial como o

primeiro subsídio da Fundação outorgado
para educação e reabilitação.
“Sentimo-nos honrados em nos afiliarmos

à LCIF nesta empreitada”, disse o presidente
da Escola Perkins para Cegos, Steven
Rothstein. “Os Leões têm uma longa rep-
utação como agentes da mudança para as
populações do mundo que são deficientes
visuais. Sendo a escola que educou Helen

Keller e a sua professora, Anne Sullivan, a
Perkins acredita que quando existe uma
oportunidade, o potencial da pessoa em
superar obstáculos e contribuir para o
desenvolvimento comunitário torna-se
ilimitado. Estamos entusiasmados em
poder trabalhar junto ao Lions, aumentando
as possibilidades para as crianças e suas
famílias nas Filipinas.”
Ao ampliar as oportunidades de edu-

cação, capacitando os pais como defen-
sores de seus filhos, o projeto do SightFirst
Filipinas estará construindo um alicerce
para maior inclusão social em toda a região.
Quando as comunidades presenciam as
realizações das crianças portadoras de
deficiências que tiveram uma oportunidade
de frequentar a escola, qualquer estigma ou
descriminação serão eliminados.
Os pais são os melhores defensores dos

direitos dos seus filhos. Marie Alonzo, cujo
filho John é deficiente visual, sendo ainda
autista, é integrante da organização Pais
Defensores das Crianças Deficientes
Visuais (PAVIC) desde 2004, sendo seu

Leões, Escola Perkins Para Cegos
Ajudam as Crianças das Filipinas
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“Os Leões possuem uma
reputação de longa data como
agentes da mudança para as
populações deficientes visuais

no mundo inteiro.”

Apresentamos os seguintes exemplos de crianças deficientes visuais que foram ajudadas por meio da parceria de LCIF
e do SightFirst com a Escola Perkins para Cegos. O programa torna-se possível através de fundos arrecadados da
Campanha SightFirst II, sendo que o projeto representa o primeiro subsídio do SightFirst outorgado para o trabalho
na área de educação e reabilitação.

Jelbert:
Jelbert e seu irmão Jericho sofrem de catarata congênita e ambos
foram encaminhados à clínica Resources for the Blind, Inc. (RBI)-
Davao Medical Coordinators para uma cirurgia de catarata. Enquanto
esperavam pela cirurgia, os meninos se inscreveram no Programa
de Reabilitação e Intervenção Precoce do RBI para que pudessem
desenvolver habilidades motoras, cognitivas e de comunicação.
Quando chegou, Jelbert não conseguia participar das atividades
com os amigos da pré-escola, já que carecia de habilidades de
comunicação para brincar. Apesar de viver em uma cidade metropol-
itana nas Filipinas, não havia serviços educacionais suficientes para
crianças como ele, — que são cegas e possuem outras deficiências.
Agora, por meio do Projeto Perkins Possibilities for Children/Philip-
pines (PPCP), Jelbert tem acesso um programa educacional person-
alizado que promove as habilidades de comunicação na pré-escola
e enfatiza atividades que desenvolvem a sua capacidade de brincar.
Jelbert aprendeu avidamente uma variedade de instruções verbais
e dicas que permitem que participe de atividades de grupo com
seus colegas.



Rican, “Adi”:
Rican Uy, chamada com carinho pela sua família de Adi, é uma menina
que desenvolveu bastante, graças aos serviços educacionais da Escola
Perkins para Cegos e aos parceiros locais dos Leões. Logo após o
nascimento da Adi, sua mãe passou horas infindáveis no consultório
do médico. A sra. Uy ficou surpresa com tantos diagnósticos para a
menina e não tinha esperança de um futuro promissor para a Adi. Aos
três anos, Adi começou a trabalhar com um terapeuta ocupacional.
Quando ela tinha 8 anos de idade, Adi foi encaminhada para a organi-
zação Resources for the Blind, Inc. (RBI). Graças ao programa do RBI
a Adi aprendeu com sucesso as habilidades para a sua vida cotidiana.
Ela exige assistência mínima em se preparar para a escola de manhã e
—para a felicidade de sua mãe —até pediu para ajudar com o trabalho
caseiro. Adi gosta de cantar e tocar tambor; na verdade, a Sra. Uy diz
que a Adi toca qualquer objeto que encontra e que emite um bom som
em suas mãos. Devido ao seu crescimento acelerado, a Adi está agora
matriculada em um programa de educação especial no RBI, com pro-
fessor especializado. Hoje, a menina está desenvolvendo habilidades
pré-Braille.

ex-presidente imediato. “Todos os pais se preocupam com o futuro
de seus filhos, caso fiquem sozinhos”, diz Marie. “Com o programa
PAVIC estou confiante de que posso preparar o John muito bem
para a vida.”
Os Leões do Distrito Múltiplo 301, o PAVIC e a Perkins também

estão trabalhando juntamente com os Recursos para Cegos, Inc.
(RBI), para aumentarem a conscientização do público sobre as
crianças deficientes visuais. Como organização, o RBI coordena
uma gama de programas de educação, treinamento e saúde para
crianças e adultos com deficiências visuais. Esta é a principal
organização não-governamental que trabalha para incluir educação
para as crianças deficientes visuais das Filipinas. O RBI colabora
com os pais por meio do PAVIC, trabalhando através de uma parceria
com a Perkins, o Departamento de Educação, professores, admin-
istradores e representantes governamentais para promoverem uma
educação de inclusão social nas Filipinas. Juntos, estão coorde-
nando três workshops para os pais todos os anos sobre tópicos
que incluem a promoção deste tema, habilidades de liderança para
os pais e educação para crianças deficiente visuais.
Na escola, a inclusão social bem-sucedida das crianças defi-

cientes depende da capacidade de conhecimento dos professores.
Nas Filipinas, existe uma falta extrema de professores e admin-
istradores com o devido treinamento para trabalharem com alunos
deficientes visuais. Durante o decorrer deste projeto de três anos,
60 educadores estarão completando o programa de treinamento de
professores e 60 administradores escolares receberão treinamento
para assegurar apoio administrativo para uma educação ampliada
em todo o sistema escolar. Além disto, 420 professores construirão
um forte alicerce para servirem as crianças deficientes visuais por
meio de treinamento a curto prazo.
Para melhorar ainda mais o acesso à educação de qualidade,

os funcionários da Perkins International e seus consultores estarão
compartilhando experiências por meio de treinamento intensivo dos
professores todos os anos, inclusive visitas ao local e criação de
um currículo. Uma Conferência Nacional de Professores congregará
educadores, administradores, oficiais do governo e professores
universitários para compartilharem conhecimentos e fortalecerem

a rede de profissionais na área de educação especial em toda a
região. O projeto também ajudará a Gráfica das Filipinas para os
Cegos para que aumente a produção dos textos em Braille, propor-
cionando os alunos deficientes a oportunidade de aprenderem junto
com os colegas que podem enxergar e não fiquem atrasados nos
estudos por falta de material didático adequado.
LCIF está ajudando a resolver este problema por intermédio de

novos programas que poderão ser realizados graças aos recursos
angariados pela Campanha SightFirst II. Para melhor alavancar tais
iniciativas, LCIF está também trabalhando com várias corporações
e parceiros ONG.
Nas Filipinas, os Leões e o programa Sight for Kids da Johnson &

Johnson possuem um sistema de identificação precoce que faz
exames em crianças em idade escolar, procura por deficientes
visuais e os encaminha aos serviços que precisam. Mas o que falta
é encontrar as crianças que estão fora do sistema escolar. Os sócios
dos Lions clubes locais desempenham funções importantes no
desenvolvimento e implementação de atividades infantis em suas
respectivas comunidades, angariando apoio local para programas
de educação especial promovidos pelo governo e sociedade civil.
Este projeto estará também treinando 30 profissionais locais em
visão subnormal, que proporcionarão avaliações clínicas e funcionais
para os estudantes. Com as devidas avaliações e recomendações
sobre a visão subnormal, os professores terão as informações
necessárias para fazerem as modificações exigidas nas salas de
aula, assim ajudando os estudantes a alcançarem o seu potencial
máximo.
Antes de 1990, menos de 300 crianças com deficiências visuais

frequentaram a escola nas Filipinas. No ano passado, cerca de
3.000 menores se matricularam nas escolas, em todas as províncias
do país, porém, milhares de crianças e famílias ainda não tiveram
esta oportunidade. Trabalhando juntos, os Leões e a Perkins estão
firmes no compromisso de atender também a estes pequenos.
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Em Sri Lanka, a catarata é a principal causa da cegueira.
Piyadasa Hewavithana, de 63 anos de idade, é uma das
16.500 pessoas no país a serem gratas aos Leões por
terem recuperado a visão por meio de uma cirurgia de
catarata. Ficando quase cego no passado, ele agora pode
ler o jornal e trabalhar novamente. “Meus sinceros
agradecimento ao médico e funcionários do Hospital
Leonístico de Panadura por terem proporcionado exames
de vistas gratuitos para as pessoas que, sem os exames,
poderiam ficar cegas. Agora tenho vida nova. Espero que
os Leões possam ajudar centenas de outras pessoas a
recuperarem a visão.”
A Catarata é a opacidade da lente ocular (cristalino),

que impede a passagem da luz. A maioria dos casos de
catarata é relacionada à idade e progride paulatinamente
para causar a perda da visão. Caso não seja tratada, ela
leva à cegueira, sendo a principal causa das deficiências
visuais. Apesar dos avanços nos
tratamentos cirúrgicos em várias
partes do mundo, 18 milhões de
pessoas ficam cegas por causa da
catarata, o que representa 48% de
todos os casos de cegueira. A
catarata é a principal causa da
cegueira em países em desenvolvi-
mento onde os serviços cirúrgicos
são muitas vezes inadequados ou
inacessíveis. Mesmo quando o
atendimento cirúrgico está disponível,
há sempre um longo período de
espera para as cirurgias, falta de ma-
teriais e problemas de transporte que
impedem o acesso da população carente. No momento, não
existe maneiras de prevenir a catarata, porém, a cirurgia é uma
forma viável de tratamento.
Em maio de 2009, Sri Lanka emergiu de uma guerra civil que

durou 26 anos. Os recursos para a saúde eram escassos.
Mesmo assim, SightFirst pode desempenhar um papel positivo
no desenvolvimento de um sistema de cuidados com a visão no
país. Entre 1993 e 2008, SightFirst ofereceu cerca de US$1,8
milhão para que os Leões pudessem melhorar a vida dos menos
afortunados naquela região do mundo. Além de cirurgias, alas
oftalmológicas foram construídas em três hospitais do governo,
quatro alas foram reformadas e três hospitais Leonísticos dos
Olhos foram financiados por meio do desenvolvimento de uma
infraestrutura, treinamento de recursos humanos e subsídios
para catarata.
Dr. S. Chandrashekar Shetty, Consultor Técnico do SightFirst

em Sri Lanka, observou que os “Leões de Sri Lanka juntaram
forças com o Governo Nacional e Provincial, outras ONGs na-
cionais e internacionais, organizações voluntárias e sociedades
civis para fornecer serviços abrangentes com base em necessi-
dades às populações carentes de Sri Lanka nas últimas duas
décadas.”

Sendo a principal causa da
cegueira em Sri Lanka, os Leões
continuam focando em cirurgias
de catarata. Um dos indicadores
utilizados para determinar o grau
em que a catarata está sendo
tratada é a taxa de cirurgias de
catarata, ou o número de cirurgias
de catarata feitos por provedores
de tratamento ocular, por milhão,
em termos de população. De acordo

com os dados recentemente divulgados, a média de Sri Lanka é
de 3.804, mas este número flutua drasticamente entre os 25
distritos de Sri Lanka, com os números flutuando entre 571 a
8.889. Esses indicadores ajudarão a guiar os hospitais Leonísti-
cos dos olhos em áreas não atendidas.
Os Leões estão planejando ampliar o atendimento além da

área da grande Colombo em Sri Lanka, começando a trabalhar
com o Ministério da Saúde e com a VISION 2020, uma colabo-
ração global de várias ONGs para cuidados com a visão, de-
sempenhando um papel ativo no embasamento dos sistemas de
saúde em outras partes do país. Eles exploraram parcerias com
governos e hospitais em Jaffna, Trincomalee e Batticaloa para
reformar os hospitais do governo. Como também, um recente-
mente construído hospital Leonístico dos olhos em Ratnapura,
financiado graças a um subsídio do SightFirst e às generosas
doações dos Leões da Finlândia e do governo daquele país,
abordará as necessidades de cuidados com a visão em outras
áreas carentes do país.
Por meio desses esforços, os Leões podem transformar o

desejo de Hewavithana em realidade, “ajudar um maior número
de pessoas a recuperarem a visão”.

Leões Continuam a Ênfase em
Cirurgias de Catarata em Sri Lanka
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Financiamento do
SightFirst II em Ação

Um subsídio para os Leões de Kansas, EUA, do
Distrito Múltiplo 17 viabilizará uma expansão
dos serviços para visão subnormal. Os recursos
ajudarão a expandir e a fortalecer a Escola para
Cegos do Estado do Kansas, especificamente
para o programa de visão subnormal para cri-
anças por meio de uma infraestrutura
abrangente, treinamento de recursos humanos,
serviços para pacientes-alvo, bem como, edu-
cação e campanhas de conscientização sobre
visão subnormal. A necessidade desses
serviços é enorme, visto que o principal hospi-
tal para cuidados oculares, o Centro Médico da
Universidade de Kansas, não possui oftalmolo-
gia pediátrica, sendo que o programa de visão
subnormal atende apenas aos adultos. Estima-
se que este projeto venha a servir mais de 400
crianças, educando mais de 1.400 pessoas de
proeminência na comunidade.

“O recente subsídio de LCIF para o SightFirst
estará imediatamente beneficiando os estu-
dantes deficientes visuais em todo o Kansas.
Em um Estado onde existe uma grande popu-
lação rural dispersa, os serviços oftalmológicos
centralizados, antiquados e de baixa qualidade
provaram não ser eficazes para o atendimento
da maioria dos estudantes deficientes visuais
do Kansas”, disse o Dr. Kendall Krug, um
optometrista que integra este programa. “Com
o apoio dos Leões do Kansas e deste subsídio,
estamos seguros de que este programa vital terá
continuidade. Ele servirá como um modelo para
os outros estados e países, a ser emulado
quando se cria serviços deste tipo”.

Com os recursos arrecadados pela Cam-
panha SightFirst II, o programa SightFirst está
agora focado no desenvolvimento e expansão
de programas para a visão subnormal. O subsí-
dio é o primeiro deste tipo nos Estados Unidos.

Em Sri Lanka, 16.500 pessoas tiveram a visão recuperada através de cirurgias de catarata,
graças aos Leões. As entrevistas abaixo são de pacientes que tiveram cirurgias de
catarata, graças ao SightFirst, feitas no Hospital Leonístico Dádiva da Visão, em Sri Lanka:

E. W. David, fazendeiro:
Sou fazendeiro e trabalho em uma fazenda arrendada há 35 anos.
Desde o ano passado, minha visão tem diminuído, sendo que quase
fiquei cego. Meu filho levou-me ao hospital do governo em Matara,
seis meses atrás. O médico do hospital pediu que eu comprasse
uma lente e outros vários medicamentos, que não tinha recursos
para comprar. Meu filho viu uma faixa de propaganda em Matara, no
templo principal, que haveria uma campanha em um acampamento
para cirurgias gratuitas de catarata, organizadas pelo Hospital
Leonístico de Panadura e pelas senhoras do Lions Clube do Milênio.
Meu filho levou-me ao acampamento. O oftalmologista escolheu-me, após vários

exames, e queria saber se eu estava preparado para uma cirurgia no início de setembro.
Claro que eu disse sim, com muita alegria.
De manhã, o ônibus veio e nos levou (26 pessoas) ao Hospital Leonístico de Panadura.

Não consigo expressar em palavras a maneira em que os médicos e enfermeiras nos
cuidaram. Nossa estadia e alimentação no hospital foram gratuitas. Quando a bandagem
foi removida para que uma nova fosse colocada, ajoelhei-me e agradeci ao médico,
funcionários e aos sócios do Lions clube. Eu podia enxergar. O médico deu-me aconsel-
hamento sobre como me cuidar e o colírio que deveria usar. Tudo isto foi de graça.
Esta foi a primeira vez que fiquei sabendo que os Leões estavam envolvidos em cirurgias

de catarata. O médico disse que eu ficaria cego em seis meses, caso não passasse pela
cirurgia.
Quando voltei para casa, minha família não podia acreditar que agora eu podia enxergar.

Antes, eu era como um peso para a minha mulher e filhos. Deus viu o meu sofrimento, por
meio dos Leões, e deu-me o maior presente que um homem pode ter. Peço por favor que
envie os meus agradecimentos aos Leões que me restituíram a visão para viver feliz pelo
resto de minha vida. Deus abençoe os Leões.

Piyadasa Hewavithana, trabalhador temporário:
Sou um trabalhador temporário residente em Akurassa. Tenho 63
anos e tenho que sustentar três membros de minha família.
Antes, estava quase cego; não podia enxergar para ler o jornal ou

dirigir na estrada. Comecei a trabalhar no templo. O sacerdote,
sabendo da minha sina, providenciou refeições para mim e meus
filhos. Mesmo tendo força para trabalhar, ninguém queria oferecer-me
emprego, dizendo que eu era cego.
O sacerdote, tendo recebido informações do Akurassa Lions clube,

programou para que eu fosse levado ao acampamento do Lions em Matara, que fica a 55
quilômetros (34 milhas) da minha casa.
Os Leões organizaram tudo para que eu fosse transportado ao Hospital Leonístico de

Panadura. Portanto, estou aqui, nas mãos generosas do Hospital Leonístico. Nunca poderia
acreditar que existem pessoas disposta a este sacrifício humanitário, oferecido pelos
Leões, médicos e enfermeiras. Temos todas as refeições, alojamento, assistência médica
e cirurgias totalmente gratuitas.
Não tenho palavras para agradecer. Agora posso enxergar. Quando as bandagens

foram removidas nesta manhã para colocarem um novo curativo, o colírio que me deram
foi de graça. Disseram que eu precisaria ser cauteloso pelo menos durante um mês.
Minha visão ficará melhor e poderei enxergar bem novamente.
“Meus sinceros agradecimentos ao médico e funcionários do Hospital Leonístico de

Panadura por terem proporcionado exames de vistas gratuitos para as pessoas, as quais,
sem os exames, poderiam ficar cegas. Agora, tenho vida nova. Espero que os Leões
possam ajudar centenas de outras pessoas a recuperarem a visão. A ajuda dos Leões no
momento certo, salvou minha visão. Muito obrigado.

Com os fundos arrecadados da Campanha SightFirst II, muitas outras pessoas no
mundo inteiro, assim como o E. W. e Piyadasa, poderão ser ajudadas, tendo a visão
restituída. Desde o seu lançamento em 1990, o programa SightFirst ajudou a recuperar
a visão de mais de 30 milhões de pessoas ao redor do mundo.

Expansão dos Serviços
para a Visão Subnormal
em Kansas, nos EUA
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SightFirst Resumo das Notícias

Em se tratando de deficiências visuais em termos globais, quase
que a metade delas é causada pelo erro de refração não corrigido
(ERNC). Estima-se que 153 milhões de indivíduos são deficientes
visuais devido ao ERNC e 8 milhões de pessoas são cegas.

Os erros de refração ocorrem quando os olhos não conseguem
focar as imagens corretamente na retina, resultando em visão em-
baçada - um exemplo disto é a miopia, hiperopia, astigmatismo e a
presbiopia. Se não for tratado, o ERNC pode causar perda severa

Os Leões Marcam o Dial Mundial da Visão na China

Os Leões marcaram o 13 Dia Mundial da Visão em Shenzhen, na
China, no dia 9 de outubro de 2011, com o Presidente de Lions Clubs
International Wing-Kun Tam no comando dos eventos. Os Leões
fizeram exames e ofereceram óculos para as crianças, idosos e
trabalhadores migrantes, inaugurando ainda a Clínica Leonística para
a Visão Subnormal no Hospital de Shenzhen. Os Leões também
anunciaram os resultados dos vários anos de atividades relativas ao
SightFirst na China e o lançamento do SightFirst Ação China III. O
Presidente Tam, membros do conselho diretor de LCIF, Leões chine-
ses e representantes do governo chinês , Ministro da Saúde, repre-
sentantes da Federação de Deficientes da China e da Organização
Mundial da Saúde estavam presentes, bem como os parceiros dos
Leões na China.

Os Leões Apoiam a Fundação Panamericana de Oftalmologia
(PAOF) por Meio de um Susbídio

Durante a reunião do conselho diretor de LCIF, em abril de 2011, o
conselho aprovou uma outorga anual a ser oferecida junto com a
Fundação Panamericana de Oftalmologia (PAOF). O montante será
oferecido a um oftalmologista da América Latina que tenha um
histórico de destaque em prevenção da cegueira. O prêmio de
US$1.000 incluirá ainda um orçamento de viagem para que o
vencedor possa participar de um curso regional panamericano de
oftalmologia. O agraciado será selecionado por um comitê, dentre
vários candidatos no país onde o curso regional panamericano será
realizado.

Continuação da Parceria com a Bausch + Lomb

O Early Vision Institute da Bauch + Lomb e a Fundação de Lions
Clubs International renovaram sua parceria na identificação, financia-
mento e promoção de métodos inovadores para o tratamento da
catarata pediátrica. Lançado em junho de 2010, o programa de
parceria foca na prevenção e tratamento da catarata infantil em
infantes e crianças, promovendo os exames oftalmológicos preco-
ces. A Bausch + Lomb contribuiu com US$350.000 para LCIF no
ano piloto para lançar o programa de parceria. Durante o seu primeiro
ano, a PCI se concentrará principalmente na ajuda às crianças da
China, onde se estima que 40 mil delas sofram de catarata
pediátrica. A iniciativa também financiará projetos básicos de
pesquisa que focam na identificação das causas da doença, e como
tratá-la. Após um ano piloto agitado, LCIF e a Bausch + Lomb estão
continuando o seu importante trabalho em 2012, com a renovação do
compromisso da Bausch + Lomb de oferecer US$350.00 adicionais.
Para obter mais informações sobre a PCI, visite o site www.pediatric-
cataract.org.

Subsídios de Pesquisa da Iniciativa de Catarata Pediátrica (PCI)

A Iniciativa de Catarata Pediátrica está outorgando dois subsídios de
US$50.000 cada para pessoas qualificadas, instituições ou organiza-
ções que estejam investigando as causas da catarata pediátrica ou
técnicas e protocolos para avanços no tratamento. O subsídio tem a
intenção de apoiar pesquisa inovadora que possa ser lançada dentro

de 12 meses, com recursos limitados. As propostas deverão ser
apresentadas em 14 de outubro e uma decisão final será tomada
pelo Comitê Consultivo da PCI em dezembro. A data prevista do pro-
jeto é janeiro de 2012. Os dois subsídios outorgados no ano passado
foram: Lumbini Eye Institute para estudar o custo e a eficácia clínica
de um sistema abrangente de acompanhamento de cirurgias de
catarata na parte oeste do Nepal e da Índia e para o Hospital de
Ensino do Calabar, com o intuito de investigar as principais causas
das deficiências visuais severas e da cegueira entre as crianças da
Nigéria.
Para obter mais informações, visite www.lcif.org.

A Oncocercose é Eliminada na Colômbia

�Desde 2004, SightFirst tem sido um parceiro que muito contribui
com o Programa das Américas de Eliminação da Oncocercose, que
visa erradicar a doença e a transmissão da oncocercose no Brasil,
Colômbia, Equador, Guatemala, México e Venezuela. Como resultado
da educação em saúde e da distribuição do Mectizan® , não há
novos casos de cegueira atribuíveis à oncocercose nesta região até a
presente data. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estará anun-
ciando a eliminação da oncocercose na Colômbia durante a Confer-
ência Interamericana da Oncocercose, em novembro de 2011,
tornando a Colômbia o primeiro país a receber esta certificação.
Representantes de seis países participantes estarão presentes na
conferência para celebrar o acontecimento na Colômbia. O Programa
de Eliminação da Oncocercose nas Américas está progredindo para
o alcance da meta de erradicar a transmissão da doença até 2012.

Tratamentos para o Tracoma
na Etiópia

Os Leões a Etiópia estão trabalhando
ativamente no combate ao tracoma,
especialmente nas áreas endêmicas
do Amhara. MalTra, uma campanha de
tratamento combinado, com uma sem-
ana de duração, que visa o controle da
malária e do tracoma, será realizada em
novembro. O antibiótico Zithromax®, doado pelo parceiro Pfizer Inc.,
é uma parte vital da estratégia dos Leões e seus parceiros no com-
bate à doença que leva a cegueira às áreas rurais subdesenvolvidas.
Durante a quinta semana MalTra em novembro de 2010, 10 milhões
de pessoas foram atendidas. Como também, os Leões e seus par-
ceiros procuram maneiras de despertar a conscientização e o trata-
mento, proporcionando ensinamentos na comunidade sobre
maneiras de se prevenir contra o tracoma e se examinar contra a
malária. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tracoma
é a principal causa da cegueira evitável no mundo todo, causando
cegueira irreversível em cerca de 8 milhões de pessoas e acometendo
ativamente outros 84 milhões de pessoas que precisam de tratamento.
Outras 500 milhões de pessoas estão em situação de risco de contrair
a doença. Amhara é a região que possui a maior incidência do tracoma,
com 17 milhões em risco de contrair a infecção.

SightFirst Projetos na África Visam Melhoria
dos Serviços de Erro de Refração não Corrigido
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Camarões, Distrito 403-B
US$162.409 para ajudar na melhoria dos
serviços de tratamento do erro de refração
não corrigido em Douala, por meio de work-
shops óticos no Hospital Central

Etiópia, Distrito 411-A
US$172.229 para um projeto piloto de dois
anos, para ajudar a aprimorar os serviços de
atendimento para o erro de refração não cor-
rigido em Addis Ababa, no Hospital Africano
de Reabilitação e Treinamento de Leprosos
(ALERT).

Etiópia, Distrito 411-A
US$285.264 para bolsas de estudos para o
treinamento de enfermeiras oftalmológicas no
Hospital Africano de Reabilitação e Treina-
mento de Leprosos (ALERT) em Addis Ababa

Etiópia, Distrito 411-A
US$2.000.000 em parceria com o Carter
Center para continuar oferecendo assistência
ao Centro Regional de Saúde de Amhara, para
implantação da estratégia SAFE (Cirurgia,
Antibióticos, Lavagem da Face e Mudança
Ambiental) nas 10 zonas administrativas da
região de Amhara

Guiné, Distrito 403-A1
US$251.380 para treinamento de enfermeiras
oftalmológicas no Centro Hospitalar Univer-
sitário de Donka, em Conakry

Índia, Distrito Múltiplo 321
US$17.045 para financiar 1.000 cirurgias de
catarata no Hospital Leonístico dos Olhos
Late Dr. Veena Chowdhry, em Shahbad

Índia, Distrito Múltiplo 322
US$180.681 para financiar 10.600 cirurgias de
catarata em toda a extensão dos 34 distritos
carentes no leste da Índia

Índia, Distrito 322-C1
US$7.500 para apoiar o treinamento de mão
de obra especializada e gerenciamento de
representantes do Hospital Leonístico dos
Olohos, em Midnapore

Índia, Distrito 322-C3
US$57.831 para atualizar o Hospital Leonístico
de Seva, visando aumentar o oferecimento de
cirurgias de catarata

Índia, Distrito 322-E
US$155.045 para reformar o Hospital Leonís-
tico dos Olhos de Sri Sai Netralaya e para
estabelecer 20 centros óticos no Estado de
Bihar

Nepal, Distrito 325-A
US$253.750 para financiar 9.750 cirurgias de
catarata na parte leste do Nepal

Nepal, Distrito 325-B
US$390.000 para financiar 14.000 cirurgias de
catarata na parte oeste do Nepal

Paquistão, Distrito 305-N2
US$144.000 em apoio ao treinamento de
especialistas em oftalmologia no Instituto de
Oftalmologia Al-Shifa Trust, no Paquistão

Sri Lanka, Distrito Múltiplo 306
US$210.000 para financiar 7.000 cirurgias de
catarata em cinco hospitais Leonísticos dos
olhos na parte sudoeste de Sri Lanka

Uganda, Distrito 411-B
US$250.000 para tratamento contra a onco-
cercose e programa de proteção no norte de
Uganda

Kansas, EUA, Distrito Múltiplo 17
US$71.137 para criar uma rede permanente
para tratamento de visão subnormal em todo
o estado, estabelecendo 10 clínicas e para
apoiar a expansão do Projeto dos Leões do
Kansas para a Visão Subnormal Infantil

Dia Mundial da Visão do Lions, China,
Distrito 380
US$75.000 para apoiar as atividade do Dia
Mundial da Visão do Lions em Shenzhen,
China. As atividades englobam exames e
distribuição de óculos, inauguração da clínica
Leonística para visão subnormal e o lança-
mento do SightFirst Ação da China Fase III.

• Aprovou US$ 255 milhões para 1.005 projetos em 102 países

• Restaurou a visão de 7,68 milhões de pessoas por meio de cirurgias de catarata

• Realizou 147 milhões de tratamentos para a oncocercose

• Construiu ou ampliou 315 hospitais/clínicas/alas oftalmológicas.

• Modernizou 389 centros oftalmológicos fornecendo equipamentos

• Promoveu treinamento para o gerenciamento de 186 instalações

• Treinou 659.000 oftalmologistas, enfermeiras e outros profissionais da área

oftalmológica, além de agentes de saúde locais

• Lançou, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, a primeira iniciativa do

mundo de combate à cegueira infantil. Os 35 centros de tratamento oftalmológico

pediátrico que foram instituídos ou reformados, impactaram a vida de 121 milhões

de crianças.

Os Leões estão oferecendo US$415 milhões por meio de campanhas de
arrecadação em apoio ao SightFirst. As realizações do programa desde
1990 são marcantes:

da visão e até a cegueira.
O tratamento para a doença pode ser feito

facilmente com o uso de óculos ou outros dis-
positivos de refração. Mesmo com a facilidade
de tratamento, os erros de refração podem ser
ignorados devido a uma série de fatores, como
falta de conhecimento ou conscientização da
pessoa afetada ou família, pouca disponibilidade
ou preços elevados de serviços de atendimento
oftalmológico e óculos para erros de refração,
bem como, crenças culturais contrárias ao uso
de óculos.
Na África, o SightFirst aprovou três novos

projetos do SightFirst para identificar e tratar o
ERNC. Tais projetos visam lançar os Centros
Leonísticos da Visão como um programa piloto
em Camarões, Quênia e Etiópia.
“O governo de Camarões está pronto para

apoiar o projeto e estará participando da logís-
tica, junto com LCIF”, disse Andre Mama Fouda,
Ministro da Saúde Pública de Camarões.
O objetivo dos vários projetos do SightFirst na

África é melhorar os serviços de combate ao
ERNC, com uma estrutura renovada, equipa-
mentos apropriados, bens de consumo e treina-
mento. Depois da renovação da estrutura, todas
as instalações oferecerão workshops óticos para

treinar os funcionários em uma sala de refração
sobre equipamentos importantes. Essas
unidades poderão também receber equipamento
não médico, como mostruários para armações
de óculos, unidades para estoque e móveis
necessários para o funcionamento da unidade.
O International Centre for Eyecare Education
(ICEE) oferecerá treinamento para os funcionários
da ótica e um assistente, para que os workshops
funcionem da maneira devida.
Os Leões de Camarões, Quênia e Etiópia

estarão integrando comitês de projetos comu-
nitários, divulgando a causa de melhor in-
fraestrutura para cuidados com a visão e
desenvolvendo atividades encabeçadas pelos
Centros Leonísticos da Visão, como exames de
vistas nas escolas. “É fantástico saber que os
Centros Leonísticos da Visão estão em pleno
desenvolvimento. Espero realmente fazer parte
deste projeto”, disse Stephanie Looi, Gerente de
Projetos do ICEE.
Essas recentes iniciativas na África tornaram-

se possíveis graças ao sucesso das campanhas
do SightFirst, que conseguiram realizações mar-
cantes. Juntos, LCIF e o SightFirst estão empen-
hados em combater a cegueira e a visão
subnormal em comunidades que carecem de
recursos ao redor do mundo. Os projetos-piloto
na África de combate a doença serão o próximo
passo a ser tomado para eliminar a cegueira
evitável.

Subsídios aprovados na reunião do Comitê
Consultivo do SightFirst em agosto de 2011
17 subsídios, no total de US$4.683.271

Estatísticas do SightFirst

Subsídios

Juntos, LCIF e o SightFirst
estão empenhados em com-
bater a cegueira e a visão
subnormal em comunidades
que carecem de recursos ao

redor do mundo.
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SightFirst Faz a Diferença na África
Jacqueline, uma menina de 17 anos que vive na parte oeste de
Burundi, na África, tornou-se cega há um ano. Os médicos
atribuíram a sua perda da visão à diabetes, doença com a qual foi
diagnosticada quando tinha cinco anos de idade. Desde que
perdeu a visão, Jacqueline tornou-se desinteressada pela vida e
parou de controlar a diabetes, sendo que a doença piorou rapida-
mente. Jacqueline havia perdido a esperança.
Graças a um recente projeto do SightFirst, da Fundação de

Lions Clubs International (LCIF) na África, um oftalmologista
examinou Jacqueline e descobriu que a cegueira da menina não
era atribuída à diabetes, mas sim, o que ela tinha era uma
catarata bilateral. Logo no dia seguinte, ela passou pela cirurgia
de catarata e voltou a enxergar. Naquele instante, a vida de
Jacqueline mudou, e a menina ganhou novamente a esperança
que havia perdido.

SightFirst e o VISION 2020: Mudando o
Futuro dos Cuidados Oculares na África

Jacqueline é uma entre milhares de pessoas
na parte leste da África que passaram pelo
exame, depois foi encaminhada para tratamento e cirurgia gratuita
de catarata, graças ao Programa Regional do SightFirst de Treina-
mento e Aumento da Capacidade de Atendimento. O programa foi
instituído no Departamento Oftalmológico do Centro de Oftal-
mologia Comunitária (KCCO) em 2008. O projeto com duração de
três anos está aumentando a capacidade de atendimento em 10
clínicas oculares na região, por meio de treinamento, abrangência
em áreas rurais, reforma das instalações e pesquisa. O projeto
coordenado pelo KCCO recebe apoio dos Leões da Suíça, além
do apoio local dos Leões da Tanzânia. Os países incluídos nesta
iniciativa são: Burundi, Djibuti, Eritréia, Etiópia, Madagascar,
Malaui, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. Um subsídio de LCIF no valor
de US$1,5 milhão viabilizará apoio a este projeto de grande escala.
Esta empreitada ajuda os Leões a atingirem as metas do VISION

2020 que tem como meta a eliminação da cegueira evitável até o
ano 2020. VISION 2020 é um programa conjunto da Agência Inter-
nacional de Prevenção da Cegueira e da Organização Mundial da
Saúde, com afiliação internacional de ONGs, associações profis-
sionais, instituições e corporações de atendimento oftalmológico.
SightFirst é um dos principais parceiros no atingimento da meta
do VISION 2020.

Burundi: Uma História de Sucesso

Burundi, assim como todos os outros países envolvidos neste
projeto, tem uma grande necessidade de aumentar a capacidade
de cuidados com a visão. De acordo com o Organização Mundial
da Saúde, a catarata é responsável por cerca de 50 por cento dos
casos de cegueira na África. Mesmo assim, em 2008, apenas
342 cirurgias de catarata foram realizadas em Burundi pelos dois
únicos cirurgiões oftalmológicos em todo o país, cuja população é
de 8,5 milhões. Em 2010—, graças ao apoio dos Leões e do pro-
grama SightFirst, —2.650 cirurgias de catarata foram realizadas.
Este número tende a continuar aumentando, já que medidas estão
sendo tomadas para melhorar os cuidados com a visão na região.
Os que estão dire-

tamente envolvidos no
projeto estão obser-
vando os efeitos du-
radouros do trabalho
de base que está
sendo executado para
futuros tratamentos
oculares na região.
“O tratamento ocular
transformou-se de
uma ideia abstrata a
um programa nacional
viável. Ao aumentar-
mos a capacidade
local de atendimento e
planejamento meticu-
loso, Burundi está agora no cam-
inho certo para atingir as metas
do VISION 2020,” disse Dr. Paul
Courtright, Co-Diretor do KCCO.
Contando com o apoio dos

Leões, o SightFirst continuará a
aumentar os serviços abrangentes
de cuidados com a visão no
mundo inteiro. Os Leões con-
tribuíram com mais de US$415 milhões para financiar o programa
SightFirst e levar a dádiva da visão para milhões de pessoas.




