
Perguntas Adicionais

Catarata

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. Existem duas medidas importantes usadas para identificar o nível de serviços de catarata disponíveis em determinada
área geográfica. Os dados são normalmente obtidos por meio de pesquisas junto à população ou avaliações rápidas.
A taxa de cirurgias de catarata (CSR) representa o número de cirurgias feitas por ano por um milhão de pessoas. A
cobertura de cirurgias de catarata (CSC) significa a proporção de pessoas (ou olhos) cegas devido à catarata que
passaram pela cirurgia. Mesmo que a CSC seja a única maneira de avaliar a situação real, ela é uma medida que não
está ainda disponível na maioria das regiões. CSR é uma taxa referenciada com maior frequência.

Ofereça detalhes sobre as informações disponíveis sobre a incidência de catarata, CSC, CSR e acúmulo de pacientes
com catarata na área coberta pelo projeto. Se os dados estatísticos específicos da área não estiverem disponíveis,
favor utilizar dados do estado ou país. Favor citar todas as fontes dos dados.

2. Crie um gráfico como no exemplo abaixo para cada um dos hospitais participantes, e inclua a informação solicitada.
Favor explicar também como os dados foram coletados.

Planejamento do Projeto – Oferecimento dos Serviços
3. Onde e quando os pacientes terão um exame de vistas completo feito por um oftalmologista para confirmar
o diagnóstico?

4. Os novos pacientes receberão novos óculos?

a.Quem fornecerá os óculos?

b.Qual o custo dos óculos para os pacientes?

5. Descreva os procedimentos de exames pós-operatórios.

a. Os pacientes retornarão para o local da cirurgia ou os exames serão feitos em ambulatório?

b. Qual o custo dos cuidados pós-operatórios para os pacientes?

Nome do Hospital

Apresentando resultados de acuidade

visual para pacientes de cirurgia de

catarata 3 a 6 semanas após a cirurgia

ano passado (no. de pacientes)

Resultados de melhor correção de

acuidade visual para pacientes de cirurgia

de catarata 3 a 6 semanas após a cirurgia

ano passado (no. de pacientes)

% de complicações

Hospital A

6/6 a 18/6 (20/20 to 20/60): 6/6 a 18/6 (20/20 to 20/60):

<18/6 a 20/6 (<20/60 to 20/200): <18/6 a 20/6 (<20/60 to 20/200):

<6/60 (<20/200): <6/60 (<20/200):

Dados não disponíveis: Dados não disponíveis:



SF206PO A

Viabilidade do Projeto
6. Criar tabelas, como os exemplos abaixo, para cada hospital participante. Incluir dados reais para os dois anos antes
do ano atual, como também, para o ano corrente, e dados sobre o projeto durante três anos após ser implementado.

Orçamento do projeto
7. Como foi calculado o custo total de cada cirurgia de catarata? Oferecer informações detalhadas sobre todas as
despesas relacionadas.

Carga clínica
Tratamento ambulatório

Ano 1
(Anterior)

Ano 2
(Anterior)

Ano 3
(Atual)

Ano 4
(Previsto)

Ano 5
(Previsto)

Ano 6
(Previsto)

A. Número de pacientes pela primeira
vez, com pagamento integral

B. Número de pacientes pela primeira
vez, com pagamento parcial

C. Número de pacientes pela primeira
vez, gratuitos

Total de pacientes pela
primeira vez (A+B+C)

Alcance comunitário
Ano 1

(Anterior)
Ano 2

(Anterior)
Ano 3
(Atual)

Ano 4
(Previsto)

Ano 5
(Previsto)

Ano 6
(Previsto)

Número de eventos ou de
detecção de casos

Total de pacientes examinados
em todos os eventos

Total de pacientes encaminhados
aos hospitais para confirmação de

diagnóstico

Total de pacientes que
fizeram cirurgia de catarata

Carga cirúrgica
Ano 1

(Anterior)
Ano 2

(Anterior)
Ano 3
(Atual)

Ano 4
(Previsto)

Ano 5
(Previsto)

Ano 6
(Previsto)

A. Número de cirurgias de
catarata com pagamento

integral

Faco:

Pequena incisão:

Extracapsular:

B. Número de cirurgias de
catarata com pagamento

parcial

Faco:

Pequena incisão:

Extracapsular:

C. Número de cirurgias de
catarata gratuitas

Faco:

Pequena incisão:

Extracapsular:

Total de cirurgias de
catarata (A+B+C)

*Esses números devem incluir os pacientes que foram operados no hospital como resultado do alcance comunitário


