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 Considerando a população atual de Borebi, no estado de São Paulo, composta 

de 2.413 habitantes, incluindo a zona rural, e que esta cidade possui apenas uma 

Unidade Básica de Saúde (unidade mista), que mantém funcionamento 24 horas, sete 

dias da semana com médico 12 horas/dia por sete dias da semana e no período noturno 

presença de um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem; 

 Considerando que esta cidade possui como acesso aos municípios vizinhos: 1 – 

Agudos, distante 13 km, através da Rodovia da Amizade e após Bauru, distantes 43 km, 

pela Rodovia Mal. Rondon (obrigatório passar por Agudos) e 2 – Lençóis Paulista, 

distante 24 km, através da Rodovia Pref. Antonio Carlos Vaca e após para outros 

municípios através da Rodovia Mal. Rondon; 

 Considerando que as Rodovias acima citadas para Agudos e/ou Lençóis 

Paulista não possuem acostamento, manutenção constante, iluminação adequada em 

período noturno e possuem sinalização deficitária, risco de animais na estrada e varias 

curvas sinuosas, além de trafego intenso em todos os horários de caminhões e 

treminhões quando há coleta de cana, laranjas e outros; 

 Considerando algumas festas tradicionais e de grande porte nesta cidade ou em 

municípios vizinhos, onde há aumento do consumo de bebidas alcoólicas entre outros. 

 Considerando o número deficitário de policiais na cidade, sendo dois no 

período diurno e dois no período noturno; 

 Considerando a imprudência dos jovens em alguns momentos de suas vidas, 

onde deixam de lado a proteção e prevenção de acidentes, não usando nestes momentos 

equipamentos protetivos e ignorando as leis vigentes; 

 Considerando que nos últimos anos houve vários acidentes moto ciclísticos, 

onde alguns com vitimas graves e outros com vitimas fatais; 

 Considerando que esta Unidade de Saúde tem como objetivo principal a 

prevenção de qualquer patologia, acidentes e seqüelas, que através da Secretária de 

Saúde Dra. Fabiana Fernandes Sandri, que é uma pessoa e gestora impar, que sempre 

acolhe e viabiliza maneiras de garantir a saúde da população, independente da sua 

esfera ser individual ou coletiva, sem medir esforços para este fim; 

 Considerando que o Senhor Prefeito Manoel Frias também é uma pessoa 

bastante solicita e colaborativa com os planos de saúde do município e com os 

funcionários atuantes neste sistema; 

 O presente projeto tem por finalidade reduzir acidentes moto ciclísticos, e 

quando não for possível tem a finalidade de minimizar as seqüelas oriundas destes, 

através de ações simples, viáveis, educativas a população em geral e a ser inserida na 

educação fundamental média, de forma que o individuo e o grupo cresça com o 

conhecimento especifico de como proceder em relação às leis de trânsito vigentes, bem 

como tenham a capacidade de tomar as primeiras medidas de socorro até a chegada de 

pessoal qualificado para tal função. 

 Neste projeto foi incluso também a implantação da Sala de Estabilização (ver 

anexo 2), que foi enviada pela Secretaria de Saúde ao Ministério da Saúde para 

aprovação, para que em casos de acidentes prestemos socorro adequado e imediato 

transferindo o paciente à unidade de referência de maior complexidade de forma 

segura, reduzindo seqüelas e óbitos causados por este tipo de acidente e outros casos 

que necessitem deste primeiro atendimento de forma emergencial. 

 

 

 

 

 



 3 

AÇÕES/CRONOGRAMA: 

 

A) Panfletagem e Folders informativos para a população de forma geral (ver 

anexo1); (Novembro/2013). 

B) Palestras sobre: 1 - Prevenção de Acidentes Envolvendo Motociclistas  

  2 - Primeiros Socorros – Como ajudar vitimas de acidentes no 

trânsito. 

Para estas palestras que ocorreram na primeira semana de novembro/2013, no 

Anfiteatro da cidade, solicitaremos apoio do Corpo de Bombeiros de Agudos ou Bauru 

para primeira parte da palestra, na segunda parte, eu ministrarei, de forma que os 

ouvintes sintam integração entre os profissionais habilitados para este fim; Para esta 

palestra serão entregues convites aos jovens motociclistas em suas residências pelos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), convites que serão numerados, com a finalidade 

de brindes (equipamentos obrigatórios para motociclistas e camisetas) ao final das 

apresentações, apenas para quem estiverem presentes no evento. Na recepção do 

Anfiteatro será montado um Workshop de Equipamentos para motociclistas, que pedirei 

colaboração da Honda (loja de Agudos ou Bauru) para o workshop e alguns brindes. 

 

C) Educação na escola através de palestras bimensais de trânsito e suas leis 

realizadas pela equipe de saúde aos alunos do 5º ao 9º ano, bem como ajudar 

em situações emergenciais. 

D) Aula de conscientização particular para acidentados após alta médica com 

apoio da psicóloga da equipe de saúde (contínuo/toda vez que ocorrer acidente, 

convocar envolvidos, para conscientização).       

 

INDICADOR DE RESULTADOS: 

 

- Pesquisa aos alunos, após cada aula bimensal, uma pesquisa rápida para avaliar o 

que foi absorvido sobre o tema.  

 

- Através de planilha no Excel contendo os seguintes dados: 

a) Nome 

b) Idade 

c) Local do acidente 

d) Conseqüências 

e) Medidas tomadas pela unidade de saúde. 

 

Semestralmente avaliar resultados e inserir ações para reduzir ou eliminar acidentes 

em algumas áreas.    

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Como resultado espero reduzir o índice de acidentes e eliminar pontos negativos 

viáveis como iluminação, manutenção de vias públicas, melhoria na sinalização, etc., 

mesmo porque é sabido por todos que prevenção possui custo beneficio muito menor 

que tratamento ou perdas familiares.  
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ORÇAMENTO: 

 

 A Prefeitura deste município poderá licitar alguns materiais e serviços para o 

bom andamento do projeto, embora, acredito que o Estado deva se envolver nestes 

gastos uma vez que as vias públicas são usadas por todos e não exclusivamente por 

moradores desta cidade. 

Lembrar ainda que o trafego de caminhões e treminhões modifica a estrutura 

asfáltica constantemente. 

 

Caso o Ministério da Saúde aprove o Projeto da Sala de Estabilização, também 

teremos recursos materiais, financeiros e humanos melhores para prestar socorro e 

poder transferir diretamente desta unidade para uma unidade de referência e alta 

complexidade, sem passar por instituições hospitalares intermediarias, minimizando a 

sobrecarga destas.  

 

PLANO DE SAÚDE/CONCLUSÃO: 

 

Conforme comentado anteriormente, nossa Secretaria de Saúde e nosso Prefeito 

são extremamente acessíveis, conhecem este projeto e estão muito dispostos a 

colaborar para o sucesso do mesmo, desde o inicio houve incentivo moral e financeiro 

por parte deles para que eu concluísse este curso, na intenção de melhorar a saúde na 

cidade, principalmente sobre o que se refere a PREVENÇÃO propriamente dita, que 

como é de conhecimento geral, possui custo infimamente menor que qualquer outra 

ação.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


