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APADV ATENDE CRIANÇAS DE CIDADES VIZINHAS
Precisamos de um automóvel para transportar as nossas crianças que moram em cidades
vizinhas e necessitam de tratamento em Belo Horizonte.
Fone para contato:
2121-0606 ou 3274-0495.

Estamos lançando neste mês a primeira
edição do jornal da APADV para deixá-los
informados sobre as necessidades da
Instituição e onde aplicamos a sua doação. A
nossa meta durante este ano é produzir seis
jornais de dois em dois meses. O nosso objetivo
é que você, amigo colaborador, conheça e
participe do nosso dia-a-dia nas nossas lutas e
vitórias.
Queremos agradecer a todos os
colaboradores e empresas que através das
suas doações feitas no ano de 2009,
possibilitaram mais um ano de tratamento das
crianças sem paralizações.
Nossos parabéns aos assistidos, que a
cada dia lutam com coragem contra sua
deficiência, aos membros da Diretoria,
voluntários e profissionais que atuam com amor
e carinho abraçando nossa causa.
Unidos levaremos um tratamento mais
humanizado às nossas crianças.
Feliz 2010 com muita paz e saúde e que
Deus continue abençoando a todos.
Ângela Maria Barbosa Brini
Coordenadora Geral da APADV

Responsabilidade social
proporciona nova chance
a portadores de deficiência visual
Parceria entre Oculare e APADV garantiu
cinco cirurgias e mais de cem atendimentos
oftalmológicos entre consultas e exames
especializados no ano de 2009
A parceria entre a APADV e a Oculare existe
desde maio de 2004 e agilizou o atendimento
oftalmológico de várias crianças e adultos. Até hoje,
foram realizadas várias cirurgias de grande porte,
vários exames especializados como topografias,
ultra-sonografias, paquimetrias, propedêuticas de
glaucoma, motilidade ocular, mapeamento de retina e
mais de 100 crianças foram atendidas.
Uma das cirurgias realizadas na Oculare,
para a APADV, foi a de Kerly Ribeiro Souto, de 14
anos, que não enxerga de uma vista, teve
descolamento de retina no outro olho e precisava ser
operada urgente. Para Eliete Ribeiro, mãe de Kerly, o
atendimento na Oculare foi ótimo. “Toda a equipe foi
atenciosa e sempre nos animava. Se a cirurgia fosse
pelo SUS, com certeza a minha filha teria perdido a
visão. Sou grata à Oculare e à APADV por darem à
Kerly uma nova chance”, conclui.

Além do tratamento, a APADV faz um
acompanhamento completo da vida escolar
do aluno, inserem-no no mercado de
trabalho, se preocupam com a parte
emocional das crianças e dos pais, e quando
a pessoa não tem recursos, conseguem junto
a BHTRANS o passe livre.
Eu sou muito grata por Deus ter
encaminhado a APADV na minha vida e da
minha filha. Ela frequenta os tratamentos há
12 anos, e a cada dia percebo uma melhora
muito grande. Agradeço também muito aos
profissionais da APADV, pois sem eles a
Bruna não conseguiria fazer o tratamento, por
ser o mesmo caro e prolongado. Hoje posso
dizer que com a ajuda da APADV, ela está
preparada para seguir uma vida normal igual
às outras crianças.”
Maria dos Anjos Rodrigues,
mãe de Bruna Rodrigues.

Tatiana Lara

Primeira Clínica do Brasil a receber a Acreditação
Hospitalar Plena
A qualidade Oculare foi reconhecida pela
ONA - Organização Nacional de
Acreditação/Ministério da Saúde, que lhe conferiu a
Acreditação Hospitalar Plena, aprovada e chancelada
pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. Esse reconhecimento é a constatação do
cumprimento pela Oculare dos requisitos “segurança”
e “organização” em seus métodos de trabalho,
proporcionando a garantia da qualidade.

“Com 6 meses de gravidez descobri
que estava com toxoplasmose, desde então
comecei a fazer tratamento. Quando a Bruna
nasceu o oftalmologista me disse que ela
tinha placa de coriorretinite. Ele me passou o
telefone da APADV e me informou que os
tratamentos não teriam custo. Imediatamente
comecei a levá-la na Instituição para que ela
pudesse fazer o tratamento que precisava.

MAIS DE 100 CRIANÇAS ESTÃO NA FILA DE ESPERA AGUARDANDO
SUA COLABORAÇÃO PARA INICIAR O TRATAMENTO
Há 28 anos a APADV que não conta
com nenhuma ajuda governamental, vem
lutando com dificuldades para manter o
atendimento. Por isso, há 8 anos criou o
teledoações que vem buscando recursos
financeiros para continuar beneficiando
crianças portadoras de deficiências visuais e
múltiplas. Hoje ajudamos 250 crianças, mas
o nosso desafio é aumentar este número.
Te m o s m a i s d e 1 0 0 c r i a n ç a s
cadastradas que aguardam o tratamento.
Para atendê-las precisamos de recursos
financeiros para a manutenção, já que o
custo de cada criança é de R$ 400,00 mês.
Para ajudar as nossas crianças,
começamos o ano com uma importante
campanha a RETIRADA DE CRIANÇAS DA
FILA DE ESPERA. O nosso objetivo com esta
campanha é poder beneficiar mais crianças que
necessitam com urgência de tratamento.

COMO FAZER AS DOAÇÕES?
A sua doação pode ser feita através do
teledoações ou pessoalmente na sede da
Instituição. É importante lembrar aos nossos
colaboradores que desde 2001 a APADV tem
uma parceria com a CEMIG. Para que a sua
doação possa ser feita através da sua conta de
luz, basta autorizar uma de nossas operadoras
quando o teledoações da APADV entrar em
contato. Esta iniciativa tem proporcionado
grande benefício a todos, como: uma maior
comodidade ao efetuar suas doações;
economizamos no custo com o mensageiro, na
conta de telefone e com a impressão de recibos.
Venha nos visitar para entender um pouco do
nosso trabalho e as nossas reais necessidades.
Estamos localizados na Avenida Brasil, 688, 4º
andar, bairro Funcionários.
Colabore, atenda esta ideia.

Prestação de contas 2009
Número de crianças atendidas
no ano de 2009 ..................................... 286
Total de atendimentos ................. 36.486
Setores de atendimento ....... 11 setores
(Serviço Social; Suporte
pedagógico: Adaptação de
Recursos Ópticos e não Ópticos;
Central de Visão Subnormal Estimulação e Reeducação Visual;
Terapia Ocupacional; Fisioterapia;
Psicoterapia Infantil; Psicoterapia -

Adolescentes e Adultos;
Fonoaudiologia; Atendimento
Itinerante; Atendimento Médico;
Atendimento Odontológico para
Pacientes Especiais.)
Atendimento odontológico ............. 3.100
Escolas atendidas .............................. 156
Atendimentos itinerantes (atendimentos
realizados nas escolas) ................... 1.200
Atendimentos Oculare (Consultas,
Cirurgias, Exames) .............................. 176

Buscamos a excelência no atendimento e na qualidade dos produtos. Contamos com um moderno laboratório óptico,
totalmente informatizado, que oferece um índice de precisão absoluto às lentes. Nossa equipe está em constante
treinamento para atender aos mais diferentes casos de dificuldade visual.
RUA CURVELO, 48 - FLORESTA - TEL.: 3226-2343 / 87870227 - FAX: 2526-9366
SHOPPING DEL REY - LJ. 1130 - 1° PISO - TEL.: 3415-6141 / 8787-0226

FISIOTERAPIA

ESTIMULAÇÃO VISUAL
A estimulação visual é um trabalho realizado na fase
de 0 a 3 anos, com o objetivo de detectar as dificuldades no
uso da visão residual. Neste momento são trabalhadas as
funções básicas e a interação da criança com o mundo
exterior que é essencialmente visual, adquirindo
experiências visuais.
A fisioterapeuta da APADV, Isabella Aparecida
Nogueira, conta como é realizado o trabalho com os
pacientes:
O que é a estimulação visual?
(Isabella) - É um trabalho de estímulo realizado para
melhorar a qualidade visual da criança. Por exemplo,
quando ela tem alguma patologia de ordem óptica e, mesmo
assim, ainda tem o mínimo de visão, eu trabalho este
potencial com o objetivo de estabilizá-la para futuramente
evitar uma possível perda.
Como é realizado o tratamento?
(Isabella) - O trabalho é lúdico voltado para a área visual.
Utilizamos muitos brinquedos, luminosidade, contraste,
objetos que desenvolvam e despertem a atenção da criança,
buscando sempre a área visual. Trabalhamos muito com
objetos iluminados. Começamos a atividade mostrando
cores variando a intensidade. Nisso dá para perceber se a
criança tem apenas a percepção de luz (se vê apenas vulto)
ou se enxerga, mesmo que bem próximo. Trabalho também
com o contraste, porque estimula muito a visão. Tem criança
que não percebe as cores, só enxerga se é claro ou escuro.
Têm outras que não enxergam o contorno dos objetos, não
têm a definição da imagem, e é isso que vamos trabalhando.

funções visuais básicas. Elas recebem alta daqui e vão para
o setor de visão subnormal e suporte pedagógico para que
seja feita a complementação do meu serviço.
A resposta do tratamento é de aproximadamente
quanto tempo?
(Isabella) - Às vezes, com um mês, dá para ter um início de
resposta ao tratamento. Percebemos que as crianças
começam a prestar atenção na televisão e nos familiares, o
que antes não acontecia.
Como os pais podem ajudar no tratamento?
(Isabella) - A família é muito importante por dar continuidade
no tratamento quando está em casa. Pedimos sempre para
comprarem colchas, travesseiros, tapetes e objetos com alto
contraste, e também que os pais usem roupas com cores
fortes. As crianças precisam ser estimuladas
constantemente.
O que a APADV significa para você?
(Isabella) - Quando comecei a trabalhar na APADV me
apaixonei pelo trabalho. Não tem preço que pague quando
vejo os resultados alcançados pelos meus pacientes.

(Isabella) - As crianças são liberadas à medida que vão
evoluindo e quando elas estão na época de serem
encaminhadas para a escola ou quando já adquiriram as
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Tatiana Lara

Quando elas são liberadas da estimulação
visual?

2 turmas:
de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
As inscrições serão realizadas na sede da Associação de Cegos Louis
Braille, mantenedora do Lar das Cegas, localizada na Rua Geraldo
Teixeira da Costa, 202 Floresta (esquina com Rua Itambé).
Informações: 3273-5858 - Cida ou Siman
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