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Áreas de Enfoque – Combate a doenças 

Educamos e capacitamos comunidades para que possam evitar o alastramento de doenças como pólio, 

HIV/Aids e malária. Além disso, ampliamos o acesso a assistência médica de baixo custo ou gratuita em 

áreas carentes. 

Nossa saúde é essencial. No entanto, 400 milhões de pessoas no mundo não conseguem pagar por 
assistência médica ou não têm acesso a tais cuidados. Acreditamos que saúde é um direito de todos. 

Doenças resultam em miséria e sofrimento para milhões de pessoas no mundo inteiro. É por isso que 
combatê-las é tão importante para o Rotary. Nós lideramos iniciativas grandes e pequenas nessa área. 
Criamos clínicas itinerantes, centros de doação de sangue e treinamentos para comunidades carentes 
afetadas por surtos e sem acesso a atendimento médico. Com a infraestrutura que criamos, o trabalho 
conjunto de médicos, pacientes e governos fica muito mais fácil. 

Lutamos contra malária, HIV/Aids, Mal de Alzheimer, esclerose múltipla, diabetes, pólio e muitas outras 
doenças. Como a prevenção é igualmente importante ao tratamento, nós também disseminamos 
informações sobre saúde e destacamos a importância de exames auditivos, oftalmológicos e 
odontológicos periodicamente. 

COMO O ROTARY FAZ ACONTECER 

Nós educamos e equipamos comunidades para cessar a transmissão de doenças, realizando centenas de 
projetos em todo o mundo.  

NOSSO IMPACTO 

Para transformar o mundo, a Fundação Rotária outorga subsídios para projetos e atividades 
comunitárias e internacionais. 

O Rotary possibilita coisas incríveis: 

Fornecimento de água limpa: trabalhamos com nossos parceiros para fornecer água limpa a 80% da 
população de Gana com o objetivo de combater o verme da Guiné. 

Redução da transmissão do HIV: na Libéria, estamos possibilitando que gestantes façam o exame de 
HIV logo no início da gravidez. Ao longo de dois anos, conseguimos reduzir a transmissão do vírus de 
mães para filhos em 95%. 

Erradicação da pólio: os rotarianos desempenham um importante papel no combate à poliomielite. 
Com esse trabalho, conseguimos não apenas erradicar a doença em 122 países, mas também criar um 
sistema que é usado em muitas outras intervenções, como o combate ao ebola.  

Trabalhamos para combater a malária por meio de iniciativas de tratamento e prevenção.  

Estamos comprometidos a acabar com a pólio para sempre. Depois de 30 anos de trabalho incansável, 

estamos prestes a erradicar a doença. 

Por meio de colaborações e iniciativas educacionais, nossos associados usam sua experiência e liderança 

para combater o Mal de Alzheimer e a demência.  

Fonte: https://www.rotary.org/pt/our-causes/fighting-disease 

https://www.rotary.org/pt/our-causes/fighting-disease


Detalhamento de Ações: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS O Rotary apoia treinamentos 

e práticas que reduzam as causas e os efeitos de doenças. 

Propósito e metas: A Fundação Rotária capacita os rotarianos a prevenirem doenças e 

promoverem a saúde ao: 1. Melhorar a capacitação de funcionários locais da área de saúde; 2. 

Promover programas de prevenção para limitar o alastramento de doenças transmissíveis e 

reduzir a incidência e as complicações causadas por doenças não transmissíveis; 3. Aprimorar a 

infraestrutura de saúde de comunidades locais; 4. Informar e mobilizar comunidades de forma 

a evitar a disseminação de doenças; 5. Prevenir deficiência física resultante de doenças ou 

ferimentos; 6. Apoiar estudos ligados à prevenção e ao tratamento de doenças.  

Parâmetros de elegibilidade: Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de 

enfoque prevenção e tratamento de doenças: 1. Prevenção e controle de doenças 

transmissíveis a. Testes e encaminhamento para tratamento; b. Programas e materiais 

educativos sobre prevenção de doenças; c. Fornecimento de veículos e equipamentos de 

tecnologia móvel para monitorar e tratar pacientes; d. Equipamento para a infraestrutura local 

de saúde, incluindo operação e manutenção; e. Iniciativas de prevenção, como vacinas, 

circuncisão masculina e profilaxia pré-exposição; f. Fornecimento de aparato técnico e 

treinamento quanto a seu uso para rastreamento e monitoramento de diagnóstico e 

tratamento de doenças; g. Tratamento de doenças transmissíveis que inclua componente de 

prevenção de doenças, treinamento de profissionais da saúde ou orientação sobre saúde 

pública para a comunidade. 2. Doenças trazidas por insetos ou outros vetores transmissores de 

patógenos a. Fornecimento de mosquiteiros e remédios de prevenção; b. Fornecimento de 

meios para evitar o acúmulo de água parada e treinamento que vise interromper a propagação 

de insetos transmissores; c. Criação de sistemas de drenagem para prevenir e controlar 

doenças; d. Remoção de todos os vetores transmissores. 3. Prevenção e controle de doenças 

não transmissíveis a. Fornecimento de materiais e treinamento para prevenir deficiência física 

causada por doenças ou ferimentos; b. Conscientização comunitária, programas de triagem e 

de intervenção antecipada para reduzir a incidência de doenças crônicas; Princípios gerais das 

áreas de enfoque (abril de 2016) 4 c. Fornecimento de veículos e equipamentos de tecnologia 

móvel para monitorar e tratar pacientes; d. Equipamento para a infraestrutura local de saúde, 

incluindo operação e manutenção; e. Cirurgias vitais e para curar problemas congênitos que 

contem com o suporte da infraestrutura local de saúde e com o devido acompanhamento pós-

operatório; f. Tratamento de doenças não transmissíveis que inclua prevenção de doenças, 

treinamento de profissionais da saúde ou educação em saúde pública para melhorar a saúde 

dos membros da comunidade a longo prazo. 4. Outras atividades a. Bolsas de pós-graduação 

em programas ligados à prevenção e tratamento de doenças; b. Equipes de formação 

profissional que atuem nas atividades acima. Atividades nas categorias abaixo não se 

enquadram na área de enfoque prevenção e tratamento de doenças e não são elegíveis a  

Subsídio Global: 1. Projetos que consistam exclusivamente de compra de equipamento, a não 

ser que isto conte com o apoio da infraestrutura local de saúde, incluindo sua operação e 

manutenção; 2. Viagens de equipes médicas que não tenham componente educacional ou 

treinamento significativo no país visitado.  



Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso Subsídio 

Global é: 1. Sustentável – a comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que 

o Rotary Club/distrito tiver concluído seu trabalho; 2. Mensurável – os parceiros podem 

selecionar critérios padronizados para sua área de enfoque, constantes do Kit de 

Monitoramento e Avaliação para Subsídios Globais, ou usar seus próprios critérios para 

verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos; 3. Voltado à comunidade – elaborado com 

base nas necessidades reais identificadas pela própria comunidade; 4. Alinhado a uma área de 

enfoque – como definido nas diretrizes.  

Elementos de bolsa de estudos de sucesso Os seguintes itens são levados em consideração na 

outorga de Subsídio Global para financiamento de bolsa de estudos: 1. Experiência de trabalho 

do candidato com prevenção e tratamento de doenças; 2. Alinhamento do programa de 

estudos do candidato com prevenção e tratamento de doenças. Alguns exemplos de 

programas incluem saúde pública, enfermagem e estudos em medicina; 3. Planos de carreira 

do candidato em relação à prevenção e tratamento de doenças. Princípios gerais das áreas de 

enfoque (abril de 2016). 

Fonte: 

file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/Areas_of_Focus_Policy_Statements_pt%20(1).pdf 


