


Um projeto que atribui o devido olhar a concepção do bem

Saúde

O projeto Sonho de América, integrante do Programa PAESSP, é o único 
em Mossoró e região a realizar gratuitamente o teste do olhinho

  2

   Mesmo diante desses benefícios, 
apenas dez estados brasileiros têm o 
exame como obrigatório na rede pú-

blica de saúde. A cidade de Mosso-
ró e região, até 2012, não dispunha 
de um serviço público no âmbito da 
saúde ocular pediátrica, até que o 
Prof. Dix-sept, que ministra a dis-
ciplina de pediatria na Faculdade 

de Ciências da Saúde (FACS), deu 
início ao projeto Sonho de América. 
    Vinculado ao Programa de Pro-
moção, Assistência e Educação em 
Saúde do Semiárido Potiguar (PA-
ESSP), esse projeto realiza atendimen-
to ambulatorial gratuito na Faculdade 
de Ciências da Saúde (FACS)
da Universidade do Estado do  
Rio Grande do Norte (UERN), 
e em comunidades carentes de 
Mossoró. O propósito é atender cri-
anças de até um ano de idade, 
com ênfase na realização do teste do 
olhinho. 

80% dos casos de cegueira 
poderiam ser evitados com a 
realização do teste do olhinho.

No mundo, a cada minuto, uma 
criança fica cega. No Brasil, 

existem em média, 25 mil crianças 
sem enxergar. Esses dados foram 
apresentados pela Sociedade Bra-
sileira de Oftalmologia Pediátrica 
(SBOP), assim como o mais lamentá-
vel deles: 80% desses casos poderiam 
ser evitados com a realização do
teste do olhinho. Esse exa-
me pode detectar muitas doen-
ças visuais ainda em fase inicial. 
       O Professor Dix-sept Rosado, coor-
denador do projeto, explica que o teste 
do olhinho ou teste do reflexo verme-

lho, é uma técnica simples e rápida que 
permite o diagnóstico precoce de do-
enças como catarata congênita, glau-

coma congênito, retinoblastoma, reti-
nopatia da prematuridade, infecções, 
traumas de parto, tumores e cegueira. 
O diagnóstico cedo, permite que as 
medidas preventivas sejam tomadas, 
salvando a visão ou a vida da criança.



Saúde

Sonho de América
     O projeto teve início em julho 
de 2012, sob a orientação do Prof. 
Dix-sept Rosado. A princípio, foi 
promovido um treinamento para a 
execução do teste do olhinho, adminis-
trado pelos professores de oftalmolo-
gia da FACS/UERN: Prof. Edivan de 

Souza e Profª. Keli Regina.  O treina-
mento foi direcionado aos pediatras 
da cidade de Mossoró e a profissio-
nais de outras áreas, assim como a alu-
nos interessados em participar do
projeto. Depois de orientados, os alu-
nos foram divididos em três grupos de 
dez, e, em revezamento, passaram a 
atender os pacientes com a coordena-

ção do Prof. Dix-sept. As consul-
tas são realizadas de duas maneiras: 
no ambulatório da FACS nas terças 
feiras a partir das 17h, onde são dis-
tribuídas 25 fichas; e, em comuni-
dades carentes, localizadas em zo-
nas rurais e periféricas da cidade de 

Mossoró. Os atendimentos em co-
munidades são realizados em um trai-
ler, doado pelo SESI, que foi adaptado 
para ser um consultório de pediatria. 
      Apesar do foco ser a realização 
do “teste do olhinho”, durante o aten-
dimento pediátrico é realizada, tam-
bém, uma entrevista mais geral sobre 
a saúde da criança, na qual os estu-
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    BENEFÍCIOS DO AMBULATÓRIO

O ambulatório funciona na Faculdade 
de Ciências da Saúde (FACS), todas 
as terças-feiras, a partir das 17 horas. 
Inicialmente, é realizada uma entrevis-
ta específica com o paciente (chamada 
de anamnese), com a intenção de ser 
um ponto inicial no diagnóstico. Logo 
após, é realizado o teste do olhinho, in-
dolor e rápido, realizado pelo pediatra, 
através de um pequeno aparelho que 
projeta uma luz nos olhos do recém-
-nascido. Ao final da consulta, as mães 
recebem o resultado do teste e, nos ca-
sos necessários, há o encaminhamento 
para um atendimento oftalmológico es-
pecializado feito pelo Dr. Flávio Lúcio 
Silveira, colaborador do projeto. Até 
julho de 2012 a população de Mossoró 
e região não tinha acesso, de manei-
ra gratuita, ao teste. Atualmente, com 
a criação do projeto, mais de 7.000 
crianças já foram atendidas pelo ambu-
latório da FACS.
      Necessário no dia do exame: DNV 
(documento nascido vivo); cartão de 
vacina; e vir acompanhado pela mãe; 

dantes têm a oportunidade de apro-
fundar os conhecimentos de sala 
de aula e aprimorar as práticas 
pediátricas. “Já fomos até em ou-
tros municípios, mas a finalidade pri-
meira é atingir o município de Mossoró. 
Mas, estamos abertos a ir a outros mu-
nicípios também, já que a universidade 
é estadual”, disse o professor Dix-sept. 
      Além do consultório, o trailer dis-
põe de uma biblioteca móvel. A par-
tir dela é feito um círculo de leitura 
com crianças que esperam o atendi-
mento, ou com os próprios adultos 
(pais, acompanhantes). “A gente 
preza muito por essa bibliote-
ca, advindo de um convênio com 
a Fundação Vingt-un Rosado, pois 
essas comunidades que nós va-
mos costumam ser distantes, e às 
vezes é o primeiro contato que as 
crianças têm com um livro”, conta o 
coordenador. 

“Os atendimentos em comunida-
des são realizados em um trailer, 
doado pelo SESI, que foi adaptado 
para ser um consultório de pediatria.”

Prof. Dix-sept Rosado, orientador do projeto Sonho de América Lídia Barisic, voluntária do projeto
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Ensino, Pesquisa e Extensão
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     Quando questionado sobre a rele-
vância desse projeto de extensão na 
vida profissional dos alunos, o prof. 
Dix-sept diz que: “O projeto Sonho de 
América permite que o aluno faça um 
atendimento prático no local onde o 
paciente mora, muitas vezes em condi-
ções não muito favoráveis, permitindo 
ao aluno uma série de possibilidades: 
possibilidade de improvisar, possibi-
lidade de liderar, possibilidade de co-
nhecer melhor a condição de vida da 
população”. Além do atendimento em 
comunidades e ambulatórios, os alu-
nos também participam de iniciativas 
como o “Ação Global”. “Enquanto 
acadêmicos, às vezes a gente fica um 
pouco nos bastidores e nem sempre 
a gente tem essas oportunidades. En-
tão, projetos como esse são muito gra-
tificantes, pois é muito bom a gente 
se sentir útil para a população, sentir 
que a gente está ajudando de alguma 
forma”, conta Lídia Barisic, aluna 
do 8º período do curso de Medici-
na da UERN e voluntária do projeto.
     Na área da produção de pesqui-
sa o projeto também não deixa a de-
sejar. “O prof. Dix-sept está sempre 
disposto a coletar dados dos testes e 
das consultas dos ambulatórios para 
que sejam desenvolvidos trabalhos 
científicos, que serão levados a con-
gressos”, explica a estudante Lídia. 
      No ano passado, três alunos foram 
ao Congresso Brasileiro de Pediatria, 
que ocorreu em Fortaleza/CE, junta-
mente com o professor, para apresen-
tarem um trabalho desenvolvido a par-
tir do projeto Sonho de América. Foi 
nesse mesmo congresso que o prof. 
Dix-sept ganhou um prêmio na catego-
ria de “Pediatras Incríveis”, como re-
conhecimento pelo excelente trabalho 
que realiza como professor e pediatra. 
     O projeto Sonho de América pro-

porciona, aos alunos, um aprimora-
mento na sua formação acadêmica 
e humana, contudo, os maiores con-
templados com a execução do teste 
do olhinho ainda são os atores exter-
nos, beneficiados pela ação. “Nós não 
temos condições de pagar o teste, o 
mais barato que a gente encontrou foi 
de cento e cinquenta reais, e pra gente 
que recebe menos de um salário é com-
plicado, não temos como tirar isso do 
nosso orçamento. Nos locomovemos 
de Governador até aqui só para fazer 
o exame do teste do olhinho. Esse 
projeto já está atingindo as cidades 
circunvizinhas, e é muito bom, uma 
bela atitude.”, conta o casal Gleydson 
Medeiros e Emanuela Duarte, que resi-
dem em Governador Dix-sept Rosado 
e foram até o ambulatório da FACS em 
busca da realização gratuita do exame. 
     O sentimento de dever cumprido 
que os alunos e o professor transmi-
tem, é perceptível a qualquer um que 
esteja presente após as consultas. O 
projeto Sonho de América surgiu em 
homenagem a mãe do Prof. Dix-sept, 
a Senhora América Rosado. Ela era 
assistente social e, segundo o profes-
sor, tinha o dom de amparar a quem 
precisava, assim como o projeto faz. 
“É sempre muito marcante quando 
a gente consegue pegar uma criança 
com alteração e encaminharmos para 
um profissional. A gente sabe que vai 
mudar de alguma forma a vida da-
quela criança”, revela a aluna Lídia. 

Para estudantes da FACS: como fazer parte do projeto?

Os(as) interessados(as) em ser voluntários(as) do projeto “Sonho de Améri-
ca” devem procurar a coordenação do projeto para saber se existem vagas dis-
poníveis. Geralmente, é feita uma seleção, constando de avaliação escrita e 
entrevista, antes da entrada de novos membros. Como pré-requisito a ação exi-
ge que o(a) aluno(a) tenha sido aprovado na disciplina de Semiologia Médica. 
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