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Resumo 
 
A principal causa de perda de visão em países de média e baixa renda no mundo é associada 
a catarata. Apesar de haver vários níveis de classificação, de forma sucinta, a catarata ocorre 
quando o cristalino ou a lente do olho fica opaca. A cegueira advinda da catarata e a pobreza 
se conectam como um ciclo, a falta do acesso a cirurgia piora o quadro clínico, resultando na 
perda de visão, podendo levar a cegueira. Um dos reflexos socioeconômicos da catarata é a 
redução na participação das atividades produtivas, como consequência, caso o portador seja 
considerado como pessoa de referência na família, há uma redução da renda familiar ou até 
maior dependência dos demais membros familiares. 
  
A incidência em idosos não exime uma população jovem de desenvolver tal quadro clínico, 
dado questões congênitas, traumas e infecções. Recorre-se a cirurgia para a correção, em que 
consiste na retirada da lente do olho que está opaca, trocando-a por uma de plástico, chamada 
lentes intraoculares.. No entanto, apesar de ser um procedimento de relativo baixo custo, 
estima-se que mundialmente 20 milhões de pessoas ficam cegas devido a catarata, 
representando 51% das causas das cegueiras.  
 
A organização Caviver atua na prevenção da cegueira infantil ao realizar cirurgias de catarata e 
glaucoma em crianças. Composta por um corpo clínico com diversos anos de experiência, a 
organização se mostrou aberta ao compartilhar dados financeiros e organizacionais. Além 
disso, por conta de uma parceria com a Christian Blind Mission (CBM), a organização possui 
rigorosos controles financeiros e operacionais, sendo auditada trimestralmente por auditoria 
externa indicada pela CBM. 
  
 

 
  



Gestão 
 
GESTÃO                                                                                                   Nota Final: 4.2 / 5.0 

Ações e Projetos                                                                                              Nota: 4.0 / 5.0 

1. Está clara a atuação da organização? [2.0 / 3.0] 

Sim, com ressalvas. A organização tem como principal objetivo a prevenção da cegueira,             
porém no site é divulgado que a organização atende crianças com outras enfermidades não              
relacionadas à visão, como doenças infecciosas (Toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola,         
zika) e sindrômicas (Down / MPS e outras). 

2. A organização tem um ou mais anos de existência? [2.0 / 2.0] 

Sim, na página sobre a história da organização, é informado que a organização “nasceu para               
dar identidade a um trabalho que vem se desenvolvendo há 15 anos”. Após contato com a                
organização a mesma informou que seu ano de criação, no atual formato de trabalho, foi de                
2016. 

Equipe                                                                                                              Nota: 4.5 / 5.0 

1. A liderança possui histórico de sucesso em experiências anteriores no mesmo setor 
ou em outras áreas? [2.0 / 2.0] 

Sim, a Dra. Islane Verçosa, fundadora e presidente da organização, possui grande            
experiência no tratamento de doenças da visão. A mesma é diretora de uma clínica              
especializada em oftalmologia e coordenadora do projeto de prevenção à cegueira infantil no             
Estado do Ceará, desde 2003. 

2. Há no mínimo uma pessoa full time na organização? [2.0 / 2.0] 

Sim, em conversa com o Dr. Reno Verçosa, diretor financeiro da organização, foi             
compartilhada a informação de que atualmente existem três funcionários registrados pela           
organização. Além disso, a Caviver conta com oito  voluntários em média por semana. 

3. Há constituição de board/conselho? Os conselheiro possuem experiência e 
envolvimento com causa? [0.5 / 1.0] 

Existe o conselho, segundo o estatuto. Porém, de acordo com conversa com o Dr. Reno               
Verçosa, o conselho não atua de forma ativa na organização. O Dr. Reno também informou               
que trata-se de algo que deveria ser melhorado na organização.  

 
 

 

https://caviver.com.br/historia-caviver/


 
Transparência 
 

TRANSPARÊNCIA                                                                                   Nota Final: 2.2 / 5.0 

Disposição à Análise                                                                                       Nota: 3.5 / 5.0 

1. A organização é aberta a análises externas (ex. auditoria externa, avaliação de 
impacto, compartilhamento de informações com equipe doebem)? [2.5 / 2.5] 

Por conta da parceria com a CBM (Christian Blind Mission), a organização precisa prestar              
contas pelo menos 3 vezes ao ano. Assim uma auditoria externa, indicada pela CBM realiza               
trimestralmente auditorias sobre as movimentações financeiras da organização. Além disso,          
a organização se mostrou aberta em compartilhar dados e solicita aos questionamentos e             
dúvidas da equipe da doebem. Sendo assim podemos concluir que a organização é aberta a               
análises externas. 

2. Há transparência nas informações compartilhadas (ex. compartilhamento de erros e 
melhorias)? [1.0 / 2.5] 

Informações sobre erros e melhorias não são compartilhadas publicamente no site da            
organização. Entretanto em conversa por telefone com o diretor financeiro da organização, o             
mesmo foi transparente ao apresentar erros e potenciais melhorias da organização como,            
melhor utilização do corpo de conselheiros e baixo conhecimento na área de captação de              
recursos. 

Publicação de Relatórios Financeiros e Prestação de Contas                   Nota: 1.0 / 5.0 

1. A organização compartilha relatórios financeiros e demonstração de resultados 
atualizados? [0.0 / 5.0] 

A organização não compartilha relatórios financeiros em seu site, mas, após solicitação, o 
material foi enviado por email. Sugerimos a organização que inclua os relatórios financeiros 
em seu site. 

 
 
  

http://www.cbm.org/


Impacto 
 

IMPACTO                                                                                                 Nota Final: 4.3 / 5.0 

Evidência da Intervenção                                                                               Nota: 4.0 / 5.0 

1. Há evidência robusta e de alta qualidade (base acadêmica) de que a intervenção é 
benéfica? Obs: Neste item, a intervenção é analisada de forma geral e não 
especificamente a realizada pela instituição [4.0 / 5.0]  

Sim, o acesso a cirurgia de catarata tem impactos positivos tanto na recuperação da visão               
quanto na qualidade de vida. 
 

● Segundo trabalho realizado no Departamento de Oftalmologia da Universidade         
Federal de São Paulo - UNIFESP - São Paulo (SP) - Brasil - Instituto da Catarata                
Congênita, a catarata congênita bilateral é uma causa frequente de cegueira na            
infância, responsável por cerca de 10 a 30% dos casos, variando entre diferentes             
regiões do mundo. Os impactos da cirurgia na vida da criança são mensurados via              
melhora na qualidade de vida - englobando os aspectos de saúde geral, saúde da              
visão, competência, impacto familiar e tratamento.  

 

Custo-Efetividade                                                                                             Nota: 4.0 / 5.0 

1. O programa é custo-efetivo? Indicar o impacto positivo por cada real investido no 
programa que esta organização realiza e verificar se uma unidade investida na 
organização tem um impacto maior na causa/organização do que esta mesma unidade 
investida em outra causa/organização. [4.0 / 5.0] 

O custo médio por cirurgia realizada em crianças é entre R$1.000 - R$1.300. Dentre os               
diversos benefícios econômicos estão a maior inserção dessas crianças no mercado de            
trabalho e maior escolaridade. Além dos benefícios diretos, também existem benefícios           
econômicos indiretos, como o aumento da renda dos responsáveis pelas crianças, uma vez             
que eles terão maior acesso ao mercado de trabalho dado que não precisarão se dedicar               
integral ou parcialmente aos cuidados da criança. Como próximos passos é necessário            
calcular os retornos econômicos para se ter uma maior precisão em termos de valores. 

Monitoramento e Resultados                                                                         Nota: 5.0 / 5.0 

1. Há monitoramento e avaliação regular do sucesso do programa (Ex. relatório de 
atividades, avaliação de impacto, números absolutos, indicadores)? [2.5 / 2.5] 

Sim, existe um acompanhamento próximo das crianças que passam pela cirurgia. Todos as             
crianças passam por uma habilitação e reabilitação visual na mesma instituição. Como a             
organização utiliza um prontuário eletrônico, ela possui dados de todos os pacientes que já              
passaram pela organização, tornando assim o monitoramento dos beneficiários mais fácil. 

http://www.scielo.br/pdf/abo/v72n4/a08v72n4.pdf


2. O programa da organização é implementado com sucesso (eficácia do trabalho 
realizado)? [2.5 / 2.5] 

Sim, por conta da experiência do corpo clínico na causa, do seu controle de pacientes e 
programa de reabilitação visual pós cirúrgico a organização consegue boas taxas de 
sucesso no seu trabalho 

Necessidade de Capital                                                                                  Nota: 4.5 / 5.0 

1. A organização precisa de recursos adicionais? Para que? [2.5 / 2.5] 

Sim, para aumentar o volume cirúrgico de catarata. Além das cirurgias de catarata, a              
organização realiza exames de retinopatia em bebês prematuros. O aparelho de laser para             
esses exames queimou e custa R$80.000. Assim, a Caviver utilizaria a verba adicional             
também para a aquisição de novos aparelhos e para o pagamento de médicos que realizam               
exames. Outra utilização possível seria para a área científica, com a publicação de estudos. 

2. A organização possui baixa exposição a fontes de recursos recorrentes, parcerias, 
financiamento e subsídios? [2.0 / 2.5] 

Sim, a organização possui parceria com a CBM, que fornece os recursos financeiros para a               
execução das atividades da organização. Além disso, para garantir a sustentabilidade           
financeira, são executadas consultas e procedimentos a preços populares. Entretanto,          
observa-se que a organização está em certo grau dependente de um único parceiro, o que a                
deixa em situação de risco caso ocorra alguma mudança nessa parceria. 

 


