PORTUGUESE (PT)

SUBSÍDIOS GLOBAIS: RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
DA COMUNIDADE
Ao solicitar um Subsídio Global, use este formulário para reportarà Fundação Rotária as conclusões do seu
levantamento sobre a comunidade em questão.
Identificar os pontos fortes e fracosdo local que planeja ajudar, assim como suas necessidades e recursos,
é uma etapa essencial à elaboração de um projeto eficaz e sustentável. Para ver instruções e dicas
relacionadas a este assunto, consulte a publicaçãoFerramentas para Identificar as Necessidades da
Comunidade.
Este formulário visa ajudá-lo a reportar os resultados da sua avaliação, sendo exigido para Subsídios
Globais que envolvam projetos humanitários ou equipes de formação profissional. Preencha um
formulário por comunidade ou grupo beneficiado (por exemplo, escola, sistema de saúde ou vilarejo),
usando informações atualizadas e específicas. Obs.: não é possível usar fundos de Subsídios Globais para
cobrir o custo dessa análise (apenas Subsídios Distritais podem custear tal atividade).

Comunidade ou instituição a ser beneficiada

A instituição beneficiada é o Fundo de Saúde Municipal, CNPJ nº 10.462.799/0001-91. O
Fundo Municipal de Saúde gerencia o Hospital Municipal de Campos Belos, 5 (cinco) Postos de
Saúde da Família, uma Base de Apoio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de urgência),
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), além do Centro de Reabilitação. Será de
responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde fornecer profissional habilitado para conduzir o
veículo, disponibilizar profissional médico para acompanhar os pacientes transportados, arcar
com os custos de manutenção, abastecimento e seguro veicular.

Grupos da comunidade que receberiam um benefício claro, direto e imediato como resultado do projeto.

Pacientes que dependem dos serviços de saúde pública na cidade de Campos Belos, tanto em
deslocamentos convencionais para tratamentos de Hemodiálise, Câncer ou até mesmo
traumatismos graves, são transportados em veículos convencionais, sem a mínima estrutura
médica.
No caso de um deslocamento emergencial, em que o paciente está sujeito a risco de morte, o
tempo médio de viagem para Goiânia é de 8 (oito) horas, para Brasília é de 5 (cinco) horas e
para Palmas, é de 6 (seis) horas. Em um transporte de pacientes em estado crítico de saúde,
cada minuto é essencial para permanência da vida.
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Hoje, a rede pública de saúde do município de Campos Belos conta em sua frota com apenas 7
(sete) ambulâncias. Ela não dispõe nenhuma UTI Móvel que garantiria melhores e mais
adequadas condições no deslocamento de pacientes em estado grave. Abaixo, apresenta-se
um gráfico que mostra o número de deslocamentos de pacientes x por municípios de destino
entre os meses de setembro e dezembro de 2019.

Dados demográficos dos beneficiários (se for relevante ao projeto).

Campos Belos é a segunda maior cidade da região nordeste do estado e, apesar da baixa
população, o município ostenta o posto de polo econômico da região, atendendo vasta área do
nordeste de Goiás e sudeste do Tocantins. Cerca de 100.000 pessoas das cidades ao redor de
Campos Belos dependem de seus serviços. Com uma população de aproximadamente 20 mil
habitantes, a saúde pública conta com apenas 7 (sete) ambulâncias para transportar seus
pacientes de um município a outro. Por ser uma cidade polo na região nordeste de Goiás,
atende pacientes de municípios vizinhos e até de estados vizinhos, como Tocantins e Bahia, já
que Campos Belos é uma cidade fronteira com os estados do Tocantins e Bahia. Mensalmente,
apenas o Hospital Municipal de Campos Belos (HMCB) realiza em média 3.500 consultas.

Quem fez a avaliação? (Assinale todas as alternativas que se aplicam.)
X Parceiro local
☐Parceiro internacional
Organização colaboradora
☐ Universidade
Hospital
☐ Governo local
X Outro Secretaria Municipal de Saúde de Campos Belos.

Data da avaliação
Em 2018 o Rotary Club de Campos Belos fez uma primeira pesquisa com a comunidade de Campos Belos
sobre quais eram as áreas mais carentes de desenvolvimento de projetos humanitários. Em 02 de

dezembro de 2019, o Rotary Club de Campos belos tornou pública uma nova pesquisa à
comunidade para avaliar as principais áreas que necessitam de investimento e
desenvolvimento de projetos humanitários no município de Campos Belos, com dados
atualizados. O formulário da pesquisa foi disponibilizado no site oficial do Rotary Club de
Campos Belos (http://www.rotaryclubdecamposbelos.org.br/clube-noticia/83435). A partir da

extração dos dados da pesquisa, percebeu-se que as áreas mais apontadas foram:
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- Prevenção e Tratamento de Doenças: 57,7%
- Saúde Materno Infantil: 45,1%
- Desenvolvimento Econômico e Comunitário: 42,3%
- Água e Saneamento: 33,8%
- Educação Básica e Alfabetização: 26,8%
- Promoção da Paz e Resolução de Conflitos: 7%
Era possível indicar mais de uma área de enfoque. Desta forma, após visita ao Secretário de
Saúde, senhor Guilherme Davi da Silva, para coleta de informações e posteriormente em
contato com o chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Carlos Eduardo Pereira Terra,
chegou-se à conclusão de que a grande carência do município hoje é a falta de uma UTI
Móvel.

Que métodos foram utilizados? (Assinale todas as alternativas que se aplicam.)
X Pesquisa
☐ Reunião comunitária
X Entrevista
Grupo focal
Inventário de recursos
X Mapeamento da comunidade
☐ OutroClique aqui para digitar.

Quem da comunidade participou da avaliação?
Participaram da avaliação moradores da cidade de Campos Belos, dentro das seguintes características:
Faixa Etária:
- Menores de 18 anos: 3,1%
- De 18 a 24 anos: 10,8%
- De 25 a 34 anos: 29,2%
- De 35 a 44 anos: 30,8%
- De 45 a 54 anos: 16,9%
- De 55 a 64 anos: 9,2%
- Acima de 65 anos: 0%
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Em relação ao gênero dos participantes da pesquisa, 60% eram do gênero feminino e 40% do gênero
masculino. No que diz respeito à escolaridade, o perfil dos pesquisados corresponde aos seguintes
percentuais:
- Não alfabetizado: 2%
- Ensino Fundamental Completo: 5,9%
- Ensino Médio Incompleto: 5,9%
- Ensino Médio Completo: 35,3%
- Ensino Superior Incompleto: 13,7%
- Ensino Superior Completo: 17,6%
- Pós-graduado: 19,6%.
Quanto à atuação profissional, participaram da pesquisa servidores públicos (29,4%), profissionais
liberais (5,9%), trabalhadores formais (25,5%), trabalhadores informais (7,8%), autônomos (17,6%) e
estudantes e desempregados.

Enumere as necessidades identificadas que seu projeto poderia atender.
A principal dificuldade identificada foi o transporte de passageiros em risco de morte em ambulância
convencionais em grandes distâncias. Além dos deslocamentos fixos, que são os de pacientes que estão
submetidos a tratamentos permanentes como hemodiálise, quimioterapia e outros, surgem emergências e
urgências no dia a dia que a falta de uma UTI Móvel no município se torna um grande problema.
Acidentes de trânsito, partos com complicações não previstas, envenenamentos, intoxicações, acidentes
em lavouras e até mesmo acidentes domésticos são causadores de emergências e urgências que carecem
de uma transferência do paciente para grandes centros, já que em momentos assim o município não
consegue fornecer as condições mínimas de atendimento.

Enumere as necessidades identificadas que seu projeto não poderia atender.
A aquisição desta UTI Móvel não sanaria em sua plenitude as demandas de transporte de pacientes em
risco de vida, mas sanaria grande parte.

Liste os pontos fortes ou recursos da comunidade.
1. O Fundo Municipal de Saúde já possui ambulâncias convencionais em sua frota, havendo espaço
adequado para guarda e conservação.
2. O Fundo Municipal de Saúde já dispõe de motoristas habilitados para dirigirem ambulâncias.
3. O Fundo Municipal de Saúde arcará com todos os custos de manutenção de conservação do veículo.
4. Transporte seguro e adequado para pacientes em risco de morte.
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Considerando as necessidades e pontos fortes listados acima, explique como você definiu o principal
objetivo do projeto.
Após conhecer a realidade do transporte de pacientes do município de Campos Belos, percebe-se que a
ausência de uma UTI Móvel é uma carência que precisa rapidamente ser sanada.

Como as atividades propostas para o projeto alcançariam tal objetivo?
O objetivo do projeto só será plenamente alcançado com a aquisição de uma UTI Móvel.
A simples possibilidade de o Fundo Municipal de Saúde dispor de um veículo assim em sua frota,
proporcionará melhores condições no transporte de pacientes com risco de morte, aumentando assim as
chances de vidas serem salvas.

Que desafios impediram que a comunidade alcançasse os objetivos propostos pelo projeto?
Por ser um município de pequeno porte e distante geograficamente da capital do estado, o interesse
político por parte de muitos parlamentares é pequeno. Além disso, os recursos do município, como por
exemplo o FPM (Fundo de Participação dos Municípios), ISS (Imposto sobre Serviços) e outros tributos
são insuficientes para atender com excelências as necessidades do município nas áreas da saúde,
educação, segurança pública, infraestrutura e etc.

Como a comunidade está lidando com tais desafios atualmente?
A comunidade está sujeita à realidade atual. Pacientes em estado grave, com risco de morte, são
transportados por grandes distâncias em ambulâncias convencionais. São apenas 7 (sete) ambulâncias
para atender as demandas de uma população de mais de 100 mil habitantes de Campos Belos e cidades
vizinhas. Por mês o Hospital Municpal de Campos Belos realiza em média 3.500 consultas.

Por que as atividades do projeto são a melhor maneira de atender às necessidades da comunidade?
Porque com a aquisição de uma UTI Móvel será possível transporta pacientes em estado grave de forma
segura. Além disso, toda uma região será beneficiada. Espera-se que tal exemplo inspire autoridades
políticas a intensificarem esforços para que cada vez mais haja investimento na saúde pública dos
municípios.
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