
RELATÓRIO

2021
ANUAL

BEM-VINDO AO RELATÓRIO DE AÇÕES 

SOCIAIS DE RESGATE DA VISÃO PARA 

PESSOAS EM VULNERABILIDADE 

SOCIAL DA ONG RENOVATIO.

QUEREMOS TRANSFORMAR O EXCLUDENTE

CENÁRIO DA SAÚDE VISUAL NO BRASIL!



Nos últimos 7 anos já realizamos

NOSSO
IMPACTO EM NÚMEROS

76.037
Consultas

65.251
Óculos Doados

209.014
Atendimentos



JÁ LEVAMOS
O GOOD VISION 
GLASSES PARA
MAIS DE 24 ESTADOS
NO BRASIL!
Além do Brasil, estamos presentes no
Haiti, Bolívia, Índia, Malaui, Burkina,
Nepal e Quênia!



ÓCULOS AO
LONGO DE 5 ANOS
DE JORNADA

65.251

AO TODO JÁ
FORAM DOADOS
MAIS DE



- Triagem

Óculos

- Exames oftalmológicos (refrações)

- Diseases Referrals and Treatments

- Cataract

- Retina

- Glaucoma

- Outros (Oculoplástica, Uveíte, Estrabismo, Neuroftalmologia, etc)

- Outros exames oftalmológicos (fundoscopia, tonometria, biometria,
Ultrassom, Mapeamento de Retina, outros)

AÇÕES
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CARRETA
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RESULTADOS
GERAIS EM 2021



Zerezes: Cadeia óptica. Eles estão doando 
10% de seu lucro. 175 óculos por mês.

Linx: 5% da taxa de instalação de seu novo 
software de gestão de óticas;.

Editora Mol: 5% do lucro das vendas da 
Revista Sorria. Vendido na rede óptica Raia 
Drogasil. 1.200 lojas.

NOVAS PARCERIAS
ZEREZES, LINX E
EDITORA MOL



Finalizamos o projeto da cidade com o 
Hospital de Olhos de Belo Horizonte, foram 
10.135 exames oftalmológicos em 17 dias de 
extensão;

- Foram identificadas 4.774 doenças oculares 
que serão tratadas no hospital nos próximos 
três meses (somente a retina que será 
monitorada por um ano).

BELO
HORIZONTE



NOVAS LOJAS
VERBEM BELO HORIZONTE E
ÓTICA ORNARE



AÇÕES SOCIAIS

OFTALMOLÓGICAS



AÇÃO PARQUE
DO XINGÚ
JULHO / 2021 - MATO GROSSO

2.000
atendimentos

371
consultas

337
óculos doados

O Parque é formado por 16 povos que se dividem em três regiões: Baixo Xingu, 
Médio Xingu e Alto Xingu, e mais de 100 aldeias, com hábitos, costumes, 
idiomas e peculiaridades culturais que particularizam cada povo. De acordo 
com informações mais recentes, há entre 6 mil e 7 mil habitantes na região.

A ação ocorreu entre os dias 09 a 29 de julho, com a presença de um 
profissional da Renovatio, responsável por todo o circuito de atendimento até a 
montagem e entrega do óculos.



AÇÃO SHOPPING
LONDRINA
AGOSTO / 2021 - LONDRINA

4.460
atendimentos

860
consultas

88
óculos doados

A maior e mais moderna unidade móvel de oftalmologia do país com um 
centro de diagnóstico completo adaptado a uma carreta. São mais de 100m² 
sobre rodas!

Com isso, nós vamos fortalecer nossa missão de transformar o excludente 
cenário de saúde visual no Brasil! 

Durante o primeiro mês de operação, Renovatio e Hoftalon realizaram 4.460  
exames, atenderam 860 pessoas e doaram 88 óculos para pacientes que 
estão na fila de espera do SUS em Londrina e 39 cidades ao redor da cidade.



A ação ocorreu durante os dias 05 ao dia 10 no mês de setembro de 2021, 
com a  presença de um profissional da Renovatio, responsável por todo o 
circuito de etapas do atendimento até a montagem e entrega do óculos.

SÃO GABRIEL
DA CACHOEIRA
SETEMBRO / 2021 - AMAZONAS

940
atendimentos

180
consultas

148
óculos doados



INSTITUTO DHARMA
SETEMBRO / 2021 - MARANHÃO

1.000
atendimentos

350
consultas

318
óculos doados

Entre os dias 15 e 26 de Setembro, o Instituto Dharma realizou a 3ª edição do 
Downwind Solidário, desta vez iniciado na praia do Macapá (PI), com término 
em Atins (MA).

Esse projeto une médicos e voluntários praticantes do Kitesurf que fizeram 
suas paradas estratégicas em comunidades remotas do litoral do Piauí e 
Maranhão. Mais importante que a prática do esporte, foi levar atendimento de 
saúde à essas comunidades isoladas e desassistidas.

Ao todo foram doados 318 óculos além das consultas de ginecologia, 
pneumologia, clínica geral, proctologia, dermatologia, pediatria,  
otorrinolaringologia, ortopedia e oftalmologia.



AÇÃO ALDEIA
MARMELOS - RR
OUTUBRO / 2021 - AMAZONAS

500
atendimentos

345
consultas

278
óculos doados

A instituição sem fins lucrativos Doutores da Amazônia realizou, entre os 
dias 15 e 26 de outubro, uma missão nas terras indígenas Tenharim, ao 
longo da rodovia Transamazônica BR-230. A Renovatio foi parceira nessa 
ação, que realizou 500 atendimentos que beneficiaram diversas etnias da 
a região. Participaram do trabalho 30 profissionais voluntários médicos e 
dentistas.  



ESCOLA MUNICIPAL
YOSHIO HAYASHI
OUTUBRO / 2021 - SARANDI

489
atendimentos

71
consultas

47
óculos doados

A ação foi realizada na Escola Municipal Yoshio Hayashi de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I, em Sarandi (PR), nos dias 18 e 19 de 
outubro. 

Foram realizados 489 atendimentos, que beneficiaram os alunos do 1º ao 
5º ano. A ação contou com a participação de voluntários da Droga Raia, 
além da equipe Renovatio e docentes.



EDITORA MOL
NOVEMBRO / 2021 - MARINGÁ

892
atendimentos

751
consultas

86
óculos doados

Realizamos mais duas Exposições na cidade de Maringá com a Parceria 
Editora Mol.

Duas escolas públicas foram beneficiadas e 751 alunos puderam fazer seu 
primeiro exame oftalmológico e doamos 86 óculos.



VERDE ESCOLA
NOVEMBRO / 2021 - SÃO SEBASTIÃO

1.000
atendimentos

760
consultas

136
óculos doados

Ação realizada na cidade de São Sebastião, com a ONG Verde Escola, 760 
crianças triadas e 136 óculos doados. Receita de R$ 35 mil.



Iniciamos o primeiro projeto de governo com a ONG Brasil Adentro e o 
deputado federal Professor Israel. Triagem de 1.047 alunos de três escolas 
públicas da cidade-satélite de São Sebastião (DF) e  325 exames oftalmológicos.

Além do exame oftalmológico, fizemos outros 1.300 exames: tonometria, 
mapeamento de retina, fundoscopia, retinografia. Os óculos doados foram 
entregues nos primeiros dias de janeiro, por sugestão do deputado.

BRASIL ADENTRO
DEZEMBRO / 2021 - DISTRITO FEDERAL

1.047
atendimentos

325
consultas

1.300
outros exames



RENOVATIO

CONQUISTAS



A maior e mais moderna unidade móvel de 
oftalmologia no país com um centro de 
diagnóstico completo. São mais de  100m² 
sobre rodas!

Com isso, nós vamos fortalecer nossa missão 
de transformar o excludente cenário de saúde 
visual no Brasil! 

UNIDADE MÓVEL
RENOVATIO
SAÚDE VISUAL
SOBRE RODAS



5.902
ACUIDADE

VISUAL

5.902
TONOMETRIA

5.888
FUNDOSCOPIA

916
BIOMETRICA

OPTICA

915
MICROSCOPIA

ESPECULAR

914
CERATOMETRIA

488
USG

186
BIOMICROSCOPIA

AO TODO, 21.111 EXAMES FORAM REALIZADOS
(3.328 PACIENTES ATENDIDOS)



Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ATENDIMENTO CARRETA

741
880

620

138

1.087

4.460

6.589

6.027

3.311

724

Exames Realizados Pacientes



Ao todo tivemos na carreta 891 refrações de óculos e foram 
encaminhados para o Hospital Hoftalon 551 pacientes para realizar 
cirurgias (catarata, pterígio e etc.) e também 248 pacientes para 
tratamento de doenças crônicas. 

ENCAMINHAMENTOS
HOFTALON

Doenças
Crônicas

CirurgiasRefração
Óculos

891

551

248
CLIQUE AQUI PARA VER O PRIMEIRO EPISÓDIOhttps://www.instagram.com/p/CUqh9jADd6l/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8f33bbe0-b209-4c73-9298-5f2e5534aec4



PACIENTES
POR IDADE
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Em uma parceria do Razoes para Acreditar com a 
Stone surgiu a campanha "E se fosse no Brasil?".
E o primeiro episódio é sobre o impacto que 
causamos com a ótica VerBem e a Ong Renovatio!

RENOVATIO NA
TIMES SQUARE



“Somos a maior geração de jovens do Brasil com quase 50 
milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. Podemos mudar a 
forma como a humanidade produz, consome e se organiza 
socialmente, pensando em todas as pessoas e não deixando 
ninguém para trás. Ser um Jovem Líder SDG é uma grande 
oportunidade de atuarmos como protagonistas dessas 
mudanças, compartilhando a transformação e os impactos 
que promovemos no Brasil para o mundo, além de inspirar 
e conectar com outros jovens"

RALF TOENJES ELEITO
JOVEM LÍDER SDG DAS
NAÇÕES UNIDAS 2020



RENOVATIO

MUDANDO VIDAS



Denner com 8 anos de idade e 11 graus de miopia, Denner 

nunca tinha ido a um médico oftalmologista.

Sua mãe atualmente é solteira e tem uma renda de 

R$400,00 por mês e mais 2 filhos, ela não tem condições de 

comprar um óculos para Denner onde o mesmo usava um 

óculos de outra pessoa emprestado com um grau bem 

abaixo.

Denner foi uma das crianças contempladas na ação do dia 

das crianças onde foram doados mais de 50 óculos de grau 

para aqueles que mais precisavam.

DENNER
IDADE: 8 ANOS
DIOPTRIA: -10 E -10  DE MIOPIA



Vanessa é uma índigena de 24 anos, mãe de uma menina 

de 3 anos com dificuldade de socialização por não 

conseguir ver além de 3 metros a frente. 

Ela não conversava e nem brincava com as outras crianças 

por causa desse problema, e também, era perigoso pra ela ir 

à floresta, devido a dificuldade de ter um atendimento 

médico, caso viesse a se machucar, visto que o acesso a um 

hospital é viabilizado apenas com helicóptero da Força 

Aérea Brasileira. Ao receber seus óculos, ela ficou muito 

contente e disse estar preparada para brincar com seus 

amigos e ter uma vida normal.

 

VANESSA KUANUALU KAMAYURA
IDADE: 24 ANOS



Julia e seu primeiro par de óculos! Ela é uma das 88 

crianças atendidas na nossa nova carreta oftalmológica da 

Ong Renovatio!

Depois de uma triagem com 27.000 crianças da rede 

pública de Londrina, atendemos aquelas com os menores 

índices de acuidade visual do município!

Júlia sem óculos tem uma visão inferior a 10%, depois de por 

os seu óculos novos a primeira coisa que ela disse foi 

“Nossa agora estou vendo tudo” com um sorriso grande em 

seu rosto Julia poderá enxergar a vida de uma maneira 

diferente a partir de agora.

JULIA
IDADE: 13 ANOS



MENÇÕES

AGRADECIMENTOS



Você sabia que ela chama #Sorria e além de ajudar o Graac, ela apoia 
outras 10 organizações sociais que atuam com saúde? Desde de sua 
primeira tiragem em 2008 e depois de 78 edições foram mais de
R$25 milhões de reais doados!

Desde o ano passado, a ONG Renovatio é uma das 10 organizações 
beneficiadas e sua compra da Sorria na Droga Raia, a mesma está nos 
permitindo realizar 3.600 atendimentos ao redor do Brasil!

Uma curiosidade: a Sorria foi criada pela Editora Mol, que é um negócio 
de impacto que cria produtos sociais para varejos com parte da sua 
renda revestida para causas sociais. Além da Raia, a empresa tem 
produtos em varejos como Petz, Pernambucanas, Oticascarol, 
Drogasiloficial, Rihappy, Vivara, Roldao Atacadista, entre outros. Com 
essas parcerias a MOL já doou quase 40 milhões de reais!

EDITORA MOL
REVISTA SORRIA



RESULTADOS

FINANCEIROS



Empresas Pessoas Físicas

31.468,65
(2,9%)

1.061.690,46
(97,1%)

FONTE
DE RECEITA

Mantivemos uma forte arrecadação este 
ano, mesmo com o impacto da Covid. 
Devido ao lockdown até setembro de 
2021, retomamos nossas atividades 
sociais apenas no último trimestre. 

Tivemos duas grandes conquistas que 
foi a inauguração da maior carreta 
oftalmológica e atendemos 5.902 
pessoas e também fizemos o maior 
mutirão de consultas oftalmológicas em 
BH com 10.135 pessoas e 
encaminhamos 4.256 cirurgias. 



Resultados 2021

Resultados 2020

Resultados 2019

RECEITA RESULTADOSDESPESAS

1.013.473

1.585.849

1.091.159 1.036.831

1.641.020

1.085.481

-23.359
-55.170

7.678

RESULTADOS
Conseguimos manter a nossa receita no mesmo nível pré 
pandemia. Apesar de termos retomamos nossas atividades apenas 
no último trimestre, conseguimos atender quase 60 mil pessoas e 
doar aproximadamente 7 mil óculos.
 
Fechamos grandes projetos para 2022 e esperamos continuar 
crescendo nosso alcance e impactando mais vidas.



DESPESAS
Nossa maior despesa foi com a 
equipe de ação social e gastos com a 
realização de mutirões sociais.

MÉDICOS
3,1%

RH
30,9%

SERVIÇOS
GERAIS

35,3%

TRANSPORTE
10,5%

ÓCULOS
5,7%

MARKETING
1,9%

EQUIPAMENTOS
12,7%



DOAÇÕES PESSOA FÍSICA: EDEMIR PINTO

NOSSOS
APOIADORES

FOUNDER PARTNER



www.renovatio.org.br
/ong.renovatio


