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Carta
Caros amigos e parceiros,   

2009 representa o 7º ano da Fundação Oftalmo-
lógica Dr. Rubem Cunha e é com grande prazer 
que apresentamos mais um Relatório com os 
resultados de nossas  atividades.

Neste ano foram examinados 3.382 pacientes.  
Nossa equipe de profissionais realizou os atendi-
mentos tanto nos locais das instituições parceiras, 
quanto na Clínica de Olhos Dr.Moacir Cunha.

A nossa parceria FUNDOF e Associação Fraterni-
dade (Rio Pequeno e Embu), deu continuidade ao 
trabalho beneficente na realização de cirurgias de 
catarata em idosos. Este ano pudemos estender o 
Projeto Catarata para outras entidades onde cirur-
gias de estrabismo também foram realizadas.

O sucesso dos eventos sociais de 2009 vem do apoio de 
vocês, a quem devemos o trabalho da nossa Fundação.

Agradecemos aos parceiros e  participantes dos 
jantares gastronômicos no Le Poème Bistrot e no 
espaço Forneria São Lourenço.

As atividades culturais como os sorteios e leilões 
das obras doadas pelos artistas plásticos: Gustavo 
Rosa, Romero Brito, Carlos Araújo e Gregory Fink, 
realizados no espaço Casa Cor Trio, além do apoio 
financeiro, criaram entre os participantes vínculos 
solidários e confirmação de amizades.

Mais uma vez, o resultado dos números só faz confirmar 
a importância do apoio que sempre recebemos de vocês.

  Marcelo e Rosana Cunha



História
Durante toda a sua vida o Dr. Rubem Cunha 
procurou utilizar seu conhecimento e 
experiência para ajudar não só as pessoas 
que tinham condições financeiras para 
buscar um atendimento diferenciado, como 
também aqueles que chegavam até ele em 
busca de ajuda, sem condições de pagar 
pelos seus serviços.

Todos eram atendidos com a mesma dedicação 
e cuidado não só de curar suas doenças ocula-
res, mas realmente dividir com elas angústias, 
anseios, problemas familiares e muitas vezes, 
problemas econômicos.

Esta preocupação com o próximo, tornou-se uma 
das mais marcantes características do Dr. Rubem, 
sempre respeitado e querido por seus pacientes e 
até hoje, lembrado com saudades por todos que 
tiveram o prazer de conviver com ele.

Não lembro em nenhum momento de ouvi-lo 
reclamar de sua vida de médico, apenas dei-
xava que seu comportamento me mostrasse a 
magnitude desta profissão.

Algo que nunca vou me esquecer e procuro in-
corporar no meu dia a dia é a frase que seu pai 
dizia a ele, e a mim era passada, sempre que 
examinávamos um caso difícil e praticamente 
sem solução. No final, ao sair o paciente, ele 
me dizia: o médico cura quando possível, mas 
conforta sempre.

Meu pai, além de mim, motivou a seguir sua 
profissão ao meu irmão Marcos e minha esposa 
Rosana e nós três com certeza sempre que 
estivermos na difícil situação de confortar um 
paciente ou seus familiares, contaremos com a 
lembrança de seu exemplo, caráter e amor ao 
próximo que tanto nos incentivou.

Rubão, obrigado por tudo, foi com muito 
orgulho que decidi seguir seus passos.

Marcelo Cunha

“Pode-se viver no 
mundo uma vida 
magnífica, quando se 
sabe trabalhar e amar: 
trabalhar pelo que se 
ama e amar aquilo em 
que se trabalha”

Esta frase de Leon Tolstoi, define bem como 
viveu meu pai sempre dedicado à sua família 
e a seus pacientes, e  eu tive o privilégio de 
conviver com ele nestas duas metades de sua 
vida. Como profissional pude admirar sua 
constante e às vezes, para nós filhos, excessi-
va dedicação à profissão.

Funda ção Oftalmológica Dr. Rubem Cunha



Relatório
APAE

ABDIM

Aliança de Misericórdia

APAF – Projeto  Iluminar

APAF – Creche Aconchego

Associação Comunitária Despertar

Casa da Paz

Casa do Amparo

Casa do Zezinho

Conjunto Assistencial Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida – Centro Infantil Mãe do 
Salvador

Fundação Stickel – Mulheres de Talento

Lar do Caminho

Núcleo Infantil Butantã

NSE – Casa do Menor

Obra do Berço

Ong Crê-Ser

Prefeitura de Taubaté

Projeto Catarata – Associação Fraternidade                          

Projeto Vida Nova 

Provedoria Portuguesa

Quinta da Baronesa               

Reciclar         

Vila Criar

Estão envolvidos neste projeto os 
seguintes profissionais:

Médicos 
Marcelo Cunha
Rosana Cunha
Alyne Borges
André Maia
Cecilia Moeller
David Kirsch
Eliane Laurente
Fernando Hartmann
Flavio Luiz Carvalho
Luciana Peixoto
Luciane Provenzano
Luiz Danna
Marcelo Vieira Netto
Márcia Motono
Márcio Maia
Marina Henriques
Mary Parker
Mônica Nido
Nilce Kamida
Raquel Azevedo
Regina Sakamoto
Roberto Batistella
Sarelena Vanderlei
Sergio Armond
Valter Giordano
Vanderlei Scarparo Endres

de atividades 2009
A Fundação 
Oftalmológica 
Dr. Rubem Cunha 
realizou em 2009 mais 
de três mil e duzentos  
atendimentos às 
pessoas carentes das 
seguintes instituições:

Ortoptistas 
Inês Isoldi 
Maria Teresa Arruda 
Celina Kamaki Monteiro

Tecnólogos
Danielly Roberta de Melo
Emanuelle tolnberger Trindade
Fabio Garcia 
Jeison Barros
Lilian Victor
Natália Mochizuki 
Renata Carvalho Rocha

Intrumentadoras
Marisa Alves Silva Fonseca
Silvana Marques

Enfermeiras
Aretusa Holanda
Danielly Roberta de Melo

Colaboradoras
Karine Pinheiro Gitti
Nayara Ribeiro Peloso Silva 

Coordenadoras
Flavia Helou
Vera Cunha

Parceiros

Óticas

Laborátorios



Pacientes
INSTITUIÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Atendimentos na Clinica 55 53 47 53 43 55 49 51 63 55 55 54 633

Apae - Sp 139 89 149 144 202 181 154 128 132 96 93 89 1596

Apaf - Espaço Iluminar 1 4 5 1 14 25

Abdim 20 10 20 24 74

Aliança de Misericórdia 47 3 76 1 127

Associação Comunitária Despertar 158 32 190

Casa do Menor 67 1 68

Fundação Sticke l-  Ação Família 37 4 3 2 1 47

Instituição Helen Drexel 11 11

Núcleo Infantil Butantã 241 7 3 1 252

Ong Cre-Ser 2 1 1 1 2 1 8

Projeto Vida Nova 96 3 2 101

Projeto Catarata 10 28 22 17 7 16 32 7 139

Provedoria Portuguesa 8 8

Reciclar 2 1 6 8 17

Outras 10 6 1 5 3 6 7 9 7 13 12 7 86

TOTAL 204 158 355 262 592 360 275 237 339 244 190 131 3.382

atendidos em 2009
Pacientes atendidos pela Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha - 2009 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Catarata 2 3 1 1 0 4 1 0 0 2 5 2 21

Estrabismo 1 2 1 4

Outras 1 1 2

TOTAL 2 3 1 1 0 5 2 0 1 4 5 3 27

Cirurgias realizadas pela Fundação Oftalmológica  Dr. Rubem Cunha - 2009



Projeto Novo Olhar 
APAE-SP
Responsável:  Sra Aracélia Lúcia Costa 

A Fundação Of-
talmológica Dr. 
Rubem Cunha, 
em parceria com a 
APAE de São Paulo, 
deu vida ao Projeto 

Novo Olhar, que consiste em prestar assistên-
cia oftalmológica às pessoas especiais.

No ano de 2009 foram realizados 1596 aten-
dimentos. A faixa etária prevalente foi de 1 
a 4 anos, devido ao grande número de bebês 
encaminhados para estimulação.

Os diagnósticos clínicos prevalentes foram 
de Síndrome de Down 55 (%), outras causas 
de retardo mental (30%) os outros diag-
nósticos somaram (15%) do total (outras 
síndromes genéticas, distúrbios  de com-
portamento a esclarecer).

O diagnóstico oftalmológico mais freqüen-
te foi de hipermetropia (22%), seguido de 
miopia (15%), astigmatismo (8%), exames 
normais (7%), estrabismo (5%), blefarite 
(3%), alergia (3%) , catarata (2%),conjuntivi-
te (2%), nistagmo (2%) e ambliopia (1%).

Os outros 30% dos diagnósticos incluem: alte-
ração do nervo óptico, baixa acuidade corti-
cal, obstrução de vias lacrimais e ceratocone.  

Foram encaminhados às óticas parceiras 
184 pacientes.

Projetos
O logotipo do Projeto Novo Olhar foi idealizado 

pelo artista Gustavo Rosa.

Projeto  Catarata 
Associação Fraternidade
Responsável:  Sra Aracélia Lúcia Costa 

A Associação Fraternidade Assistencial Rio 
Pequeno é uma entidade filantrópica que tem 
por finalidade manter obras assistenciais e ou 
educacionais provendo educação e saúde às 
crianças, adolescentes e suas famílias. 

A Fundação Oftalmológica Dr.Rubem Cunha 
entrou como parceira neste Projeto para operar 
os casos de catarata que são examinados na 
comunidade e foram realizadas 11 cirurgias.

Através do nosso Projeto Catarata mais 10 ci-
rurgias foram realizadas de outras instituições.



Associações
 

Associação  Comunitária Despertar
Responsável: Sra Milú Villela

A Fundação Dr. Rubem Cunha, 
dando continuidade a parceria 
de anos anteriores, realizou em 
novembro de 2009 atendimento 
em 158 adolescentes da Associa-
ção Comunitária Despertar I.

Foram encaminhados 32 para a Clínica Moacir 
Cunha, onde 24 receberam gratuitamente os óculos.

Associação Aliança de Misericórdia
Responsável:  Padre Enrico Porcu

As enormes proporções 
de desigualdades sociais 
despertaram a responsa-
bilidade social no cora-
ção dos sacerdotes - Pe. 
Antonello Cadeddu e Pe. 

Enrico Porcu e o desejo de ajudar a transformar 
esta difícil realidade. 

Fundaram no ano de 2000 a Associação Aliança 
de Misericórdia, uma entidade sem fins econô-
micos, que tem por objetivo resgatar a dignidade 
humana, moral e cultural daqueles que se encon-
tram em situação de exclusão social.  
 
Nestes 10 anos o trabalho da Associação pres-
tou mais de 30 mil atendimentos para pessoas 
em situação de rua, seja de âmbito médico, 
psicológico, social e odontológico, além de 
alimentação e higiene e/ou encaminhamento 
para uma das 23 casas de acolhida da entidade 
ou para a rede de proteção social.

São ainda oferecidas às crianças moradoras das 
Favelas de Taipas e do Moinho 340 vagas nas 3 
creches mantidas pela Aliança de Misericórdia.

CEI Misericórdia I e CEI Misericórdia II Parque 
Taipas nestas duas creches que a Fundação Of-
talmológica Dr Rubem Cunha esteve realizando 
com sua equipe um atendimento em  julho fo-
ram 47 crianças e em setembro de 87 crianças.



Associações
Associação  Paulista de  Apoio a Família
Espaço Iluminar
Responsável: Sra Regina Miranda

A APAF foi criada em 2004, 
com a missão de promover 
ações sociais às mães caren-
tes, propiciando o desen-
volvimento de habilidades 
que permitam a inclusão no 
mercado de trabalho. 

Um dos principais projetos é o Espaço Iluminar ao 
qual a Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha 
iniciou atendimento através de uma triagem em 
2006 e desde então somos parceiros. Em 2009 
demos continuidade aos atendimentos.

Passaram pela Clínica Moacir Cunha 25 mulheres na 
faixa etária entre 20 e 60 anos. 

Associação Brasileira 
de  Distrofia Muscular
Responsável:  Dra Mayana Zatz

A Associação de Distrofia     Muscular foi funda-
da em 1991 pela geneticista Mayana Zatz para 
oferecer tratamento qualitativo aos portadores de 
distrofias musculares melhorando sua qualidade e 
expectativa de vida. Atualmente atende 100 pesso-
as, duas vezes por semana.

Dando continuidade ao trabalho iniciado desde em 
2006 a Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha 
atendeu na Clínica Moacir Cunha 74 pacientes. 

Foram realizados exames e fornecidos colírios para 
os diferentes tratamentos.



Fundação 
Fundação Stickel
Responsável: Sr. Fernando Stickel

Mulheres de Talento
A Fundação Stickel tem se dedicado à sua rees-
truturação interna e informatização, realizando 
atividades culturais como exposições de artes 
plásticas, edição de livros, programa educativo, 
distribuição de livros etc. 

Em 2007 inaugura-se o Núcleo I - Vila Brasilândia 
do Programa Mulheres de Talento, primeiro projeto 
social próprio, no bairro de Vila Brasilândia, Zona 
Norte de São Paulo, com o objetivo de atender 100 
mulheres jovens da região, que passam pela experi-
ência de maternidade precoce.

Ação Família
A FUNDOF levou uma equipe de profissionais 
para realizarem uma triagem oftalmológica nas 
mães e em seus filhos que moram na Brasilândia, 
onde a Fundação Stickel  faz um trabalho com a 
Ação Família.
Totalizaram 37 atendimentos.
As mães tinham entre 23 a 45 anos de idade. 
As crianças tinham a idade de 2 a 13 anos. 

Foram encaminhadas 8 crianças e 3 adultos à 
Clinica Moacir Cunha para realizarem exames 
mais específicos e tratamento continuado.

Stickel 



Núcleos
Núcleo Sócio Educativo Caso do Menor
Responsável: Maria Stella Bleuler Franco

Nossa equipe esteve em outubro atendendo a crian-
ças e adolescentes totalizando 55 pacientes. 

Foram encaminhados para a Clínica de Olhos Dr. 
Moacir Cunha 12 alunos.

Funcionários da Instituição também passaram  
pela triagem.

Totalizando 68 atendimentos.

Núcleo  Infantil Butantã 
Projeto Marco
Responsável: Sra Regina Braga

Dando continuidade a 
nossa parceria, no mês 
de junho atendemos 
241 alunos.
Destes alunos 26 foram 
encaminhados à clínica. 
A idade dos alunos é de 
2 à 13 anos. 



Instituições

A Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha deu 
continuidade aos trabalhos realizados junto às 
Instituições: Lar do Caminho, Casa do Amparo, 
Casa do Zezinho, Quinta da Baronesa, Instituto 
Darcy Vargas; Apaf - Creche Aconchego; Mãe do 
Salvador; que encaminharam diretamente à  Clí-
nica Moacir Cunha suas crianças para consulta.

Reciclar

O RECICLAR - Instituto de Reciclagem do Adoles-
cente recruta jovens com idade de 16 anos, mora-
dores de favela na zona Oeste de São Paulo. 

Esta Instituição foi criada por pessoas que não con-
seguiram ficar indiferentes ao destino de adoles-
centes que crescem  em ambiente de pobreza, sem 
esperança de vir a ter vida pessoal e profissional 
digna deste nome   

A Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha aten-
deu em julho a 18 alunos deste projeto.

Outras
Instituições

Doação de óculos óticas parceiras

Através de nossa parceria com as óticas foram doadas:

76 Armações e lentes  pela Ótica Miguel Gianinni 
30 armações e lentes pela Ótica Científica.
Giardinni Optical, Ótica Joá,  também contribuíram 
com armações

Disney óculos nos doou 40 armações.



Doação de quadro Romero Brito 
Numa noite muito agradável, o artista plástico 
Romero Britto doou para a Fundação Oftalmológi-
ca Dr. Rubem Cunha uma obra executada ao vivo 
no dia 2 de setembro no seu atelier na Rua Oscar 
Freire.

Esta obra foi leiloada na mostra da Casa Cor Office.

Eventos
Doação de quadro Romero Brito 

Numa noite muito agradável, o artista plástico Ro-
mero Britto doou para a Fundação Oftalmológica  
Dr. Rubem Cunha uma obra executada ao vivo no dia 
2 de setembro no seu atelier na Rua Oscar Freire.

Esta obra foi leiloada na mostra da Casa Cor Office.



Casa Cor Trio

No dia 15 de novembro, a convite de João Doria 
Jr, a Fundação realizou um evento beneficente 
na Casa Cor Trio.

Foram vários amigos colaboradores que passaram 
um final de tarde agradável e divertida com um tour 
pela mostra, um coquetel no espaço da Forneria São 
Lourenço e puderam participar de alguns sorteios e 
um leilão de artes.

Noites gastronômicas 
Le Poème Bistrô

Em outubro no Le Poème Bistrô, do restaurateur 
parisiense Petrit Spahija  e de Maria Fernanda 
Cândido, foram realizados duas noites gastronô-
micas que teve parte de sua renda revertida para 
a nossa Fundação.

Nesta data, Christophe Bacquié, novo Chef do 
Hotel Du Castellet em Marselha com duas Estre-
las Michelin, comandou a cozinha do Le Poème 
Bistrô, em um jantar inesquecível.

Eventos



Evento Gabriel In Design

No dia 15 de novembro a Gabriel in Design 
proporcionou várias atividades em frente a 
Clinica de Olhos Moacir Cunha e a Fundação 
Oftalmológica Dr. Rubem Cunha 

Cristiano Ribeiro do Valle, diretor da Tora 
Brasil; Marcelo Cunha, diretor da Clínica de 
Olhos Dr Moacir Cunha; o secretário do Ver-
de e Meio Ambiente, Eduardo Jorge; e a CEO 
da The Advisors e  presidente do Conselho 
Curador e Governança do Gabriel Indesign, 
Sheila Pimentel, durante o  batismo do Pau-
-ferro, espécie nativa e que será  plantada 
ao longo de toda a Alameda Gabriel Mon-
teiro da Silva, como previsto no projeto de 
requalificação urbana.

Eventos



FUNDOF
Fundação Oftalmológica Dr. Rubem 
Cunha é reconhecida como OSCIP

A partir de 22 de outubro de 2007,a  Fundação 
Oftalmológica Dr. Rubem  Cunha, passou a ser mais 
uma entidade reconhecida como OSCIP – Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse Público.

Uma instituição assim qualificada pode estabelecer 
parcerias com o Poder Público nas esferas municipal, 
estadual e federal através do Termo de Parceria. 

Outro benefício é a ampliação da captação de 
recursos para execução de projetos atrelados aos 
objetivos sociais da nossa Fundação.

Desta maneira, as empresas tributadas pelo 
lucro real podem efetuar a dedução integral do 
valor das doações como despesa operacional, até 
o limite de 2% do lucro operacional bruto. Atra-
vés deste benefício a empresa Isoldi S/A doou 
R$ 10.000,00 para a FUNDOF.

As entidades reconhecidas como OSCIPs não estão 
impedidas de receber doações de pessoas físicas 
e jurídicas não tributadas pelo lucro real. Mas, 
nestes casos, os doadores não terão o benefício 
fiscal previsto em lei.

Índice de crescimento

A Fundof realizou desde 2005 mais de 12.000 
atendimentos sendo 1202 (2005), 1358 (2006), 
3299 (2007), 3964 (2008) e 3382 (2009).

Atendemos a 9 Instituições (2005)  15 (2006), 
27 (2007),  33 (2008) e 30 ( 2009)

Demonstração de origens e recursos 
aplicados - Modo sintético

CAPTAÇÃO DE RECURSOS                          127.206,00 100%

Instituições e PJs 102.845,84 80,85%

Pessoas Físicas 3.245,64 2,55%

Eventos 13.223,90 10,40%

Rendimentos Financeiros 7.890,62 6,20%

A) Origens dos recursos 

I. IMOBILIZAÇÕES 9.754,00 4,85%

II. DESPESAS E GASTOS GERAIS 101.552,09 50,48%

Despesas Administrativas 99.470,89 49,45%

Desp. Financeiras e Tributárias 656,37 0,33%

Taxas Municipais / Estaduais 1.424,83 0,71%

III. ATIVIDADES SOCIAIS 89.862,14 44,67%

Assistência à saúde 65.893,68 32,76%

Programas Sociais 23.968,46 11,91%

I+II+III - APLICAÇÃO TOTAL 201.168,23 100%

B) Aplicação dos recursos

A-B) ORIGENS - APLICAÇÕES (73.962,23) 4,85%

Resultado final

Número de atendimentos

Instituições



Plano
2010 - Novos projetos

No Projeto Novo Olhar detectamos providências a 
serem tomadas que estão fora de nossas possibili-
dades e detalhadas a seguir:

Contratação de oftalmologistas para promover o 
aumento dos períodos de atendimento. Hoje conta-
mos com 5 profissionais e 5  períodos por semana. O 
objetivo é atender em 10 períodos da semana. 

Cada profissional recebe R$ 300,00 por período e 
consegue atender até 10 crianças.

Investimento = R$ 300,00 por período x  40 perío-
dos mês x 1 ano =Total = R$ 144.000,00.

Crianças atendidas = 10 crianças por período x 40 
períodos mês x 1 ano = 4.800 crianças  (isso é quase 
50% do que atendemos em 2009).

Disponibilizar recursos financeiros para realização 
de cirurgias em hospitais. Por questão de seguran-
ça, as cirurgias oculares em crianças necessitam de 
anestesia geral que só pode ser  realizada em cen-
tros cirúrgicos com estrutura completa. Só em um 
ano de atendimento na APAE-SP temos 10 crianças 
aguardando um centro cirúrgico. Nosso objetivo é 
realizar ao menos 2 cirurgias por mês. 

O custo do  centro cirúrgico é de R$ 2.500,00 
para cada cirurgia.

Investimento = R$ 2500,00 por centro cirúrgico 
para cada cirurgia x  2 cirurgias  por mês x 1 ano = 
R$ 60.000,00. Estes são números estimados.

A Fundação em 2009 realizou 3382  atendimentos, 
nossa meta em 2010 é de aumentarmos 30%.

Pretendemos aumentar as cirurgias de catarata, 
transplante de córnea e estrabismo em 20% no 
ano de 2010.

de atividades 2010

201020102010

Expediente

Av. Gabriel Monteiro da Silva, 1.000 
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