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RESUMO DE ATIVIDADES
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N. TOTAL DE ATENDIMENTOS

ATIVIDADES N. TOTAL de atendimentos 
de JAN - JUL | 2016 

N. TOTAL de atendimentos 
de AGO - DEZ | 2016 total

Apoio Terapêutico 190 164 354

Setor de Reabilitação 2.400 1981 4.381

Setor de Psicologia 260 120 380

Oficina da Memória 156 66 222

Oficina de Meditação e Relaxamento 400 301 701

Oficina Arte & Artrite - - -

Oficina Arte & Vida 160 144 304

Curso de Educação em Saúde 182 212 394

Palestras - sessões educativas 850 391 1.241

Jantar de 15 Anos do Gruparj Petrópolis 200 - 200

Encontro Médico Social sobre Doenças Reumáticas 300 - 300

Projeto de Prevenção e Tratamento da osteoporose 240 90 330

Campanha de Conscientização sobre Osteoporose - 350 350

XIII Feira de Saúde - 300 300

9.457

NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS JAN - DEZ 2016
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Relatório de Atividades

 Atividades realizadas

JAN - DEZ 2016

Nome da organização
Grupo de Pacientes Artríticos do Rio de Janeiro em Petrópolis –  Gruparj Petrópolis

O Grupo de Pacientes Artríticos do Rio de Janeiro em Petrópolis - Gruparj Petrópolis é uma 
Instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 14 de Julho de 2001 servindo às 
necessidades e interesses das pessoas com doenças reumáticas, em especial a Artrite 
Reumatoide. 
A Instituição desenvolve várias oficinas e projetos que ajudam a cumprir sua missão de apoiar, 
orientar, educar e mobilizar a sociedade para a importância da prevenção, diagnóstico e trata-
mentos precoces dos portadores de doenças reumáticas. Nos últimos nove anos o Gruparj 
Petrópolis ampliou seu trabalho educativo ministrando o Curso de Educação em Saúde para 
Portadores de Artrites em várias cidades do Brasil.
Atualmente contamos com 2.067 associados, 15 projetos, 36 Cursos de Educação em Saúde 
realizados, somando um alcance direto e indireto de 30 mil pessoas.

APOIO PSICOLÓGICO. É oferecido através dos atendimentos em grupo, realizados uma 
vez por semana e dos atendimentos individuais,  oferecidos de segunda a sexta sob a 
responsabilidade da psicóloga Geralda do Nascimento Sá.
Setor de apoio psicológico:. atendimento anual 380

APOIO TERAPÊUTICO | REUMATOLOGISTA. São realizados atendimentos semanais 
com a reumatologista Wanda Heloisa Rodrigues Ferreira. Foram realizadas 354 consultas.

ATENDIMENTO SEMANAL COM A REUMATOLOGISTA
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PROJETO ARTE & VIDA APOIO FISIOTERÁPICO

APOIO FISIOTERÁPICO | Fisioterapia, Alongamento e Oficina da mão. São realizados 
atendimentos semanais sob a responsabilidade das fisioterapeutas Edlene Assumpção dos Santos, 
Rita Aparecida Pereira da Silva, Gisele Ferreira e Rosa Cristina C. Ribeiro. 
Atendimentos no ano: 4.381

MEDITAÇÃO E RELAXAMENTO. São realizados duas vezes por semana sob a responsabilidade 
das profissionais Marilu de Carvalho, Diná Portugal e Geralda do Nascimento Sá.    
Atendimentos no ano: 701

OFICINA DA MEMÓRIA. A oficina é realizada uma vez por semana sob a responsabilidade da 
Terapeuta Ocupacional Rosa Cristina Coelho Ribeiro. Atendimentos no ano: 222

OFICINA ARTE E VIDA. Utilizamos a Arte como meio principal para desenvolver potencialidades, 
autoconhecimento e transformação de pessoas portadoras de reumatismo, tornando-as agentes de 
mudança de sua própria realidade e do seu entorno.  O Gruparj Petrópolis cumpre o compromisso de 
implementar seus projetos sócioeducativos atuando junto aos portadores de doenças reumáticas 
desenvolvendo atividades de artes plásticas.
O perfil do Projeto "ARTE & VIDA" é implementar, desenvolver e multiplicar tendo sempre a utilização da 
arte como meio de reabilitação física, emocional e social do ser humano.
Foram realizadas 44 oficinas  no ano com a participação de 14 pessoas por aula.



Foram realizadas 41 reuniões em 2016, tendo como média de participantes 50 pessoas.
Além de palestras informativas, desenvolvemos várias reuniões com exercícios interativos, assim como, 
avaliações fornecidas aos pacientes durante o mês, através de questionários e relatos dos próprios 
pacientes durante as reuniões.
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Palestra | Efeitos da meditação  sobre o bem estar físico 
e emcional  -  Geralda  Sá - Psicóloga

SESSÕES EDUCATIVAS



EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O Gruparj Petrópolis realizou em 2016  cinco edições do Curso de Educacão em Saúde, em João Pessoa 
- PB , Lisboa - Portugal, Brasília - DF, Petrópolis - RJ e Uberlândia - MG. Voltado para portadores, 
familiares, pro�ssionais da saúde e comunidade em geral. A programação é elaborada para oferecer 
conhecimentos práticos aplicáveis ao dia a dia do portador e conscientizar os participantes sobre o 
universo das doenças reumáticas. 
No Curso de Educação em Saúde os participantes têm a chance de reunir novas informações e 
habilidades, discutir novas ideias e compartilhar experiências.
Nesses 15 anos já realizamos 36 cursos de Educação em Saúde,  ajudando cerca de 2.094 pessoas com 
artrite no Brasil através do curso. 

O Gruparj Petrópolis realizou em parceria com Sociedade Brasileira de Reumatologia, o XXXI Curso de 
Educação em Saúde sobre Doenças Reumáticas. O curso aconteceu nos dias 19 e 20 de abril, na Jornada 
Norte Nordeste de Reumatologia 2016 em João Pessoa – PB. 
Participaram 87 pessoas, sendo 35 com artrite reumatoide e um número expressivo de pro�ssionais da 
saúde. 
Para a realização do evento tivemos a colaboração da Sociedade Paraibana de Reumatologia e a 
divulgação através dos vários serviços de reumatologia de João Pessoa e do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley da Universidade Federal da Paraíba.
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JOÃO PESSOA - PB

CURSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE DOENÇAS REUMÁTICAS



Nos dias 10 a 12 de maio, o Gruparj Petrópolis 

realizou seu primeiro  Curso de Educação em 

Saúde em Lisboa - Portugal.  O curso foi 

realizado em parceria com a A.N.D.A.R - 

Associação Nacional de Doentes com Artrite 

Reumatoide e reuniu 95 participantes.

Com a participação de 40 pessoas com artrite 

reumatoide, diversos assuntos foram 

abordados que, além do aprendizado, 

proporcionou ao grupo maior integração e 

disponibilidade para esclarecimentos de 

dúvidas e novos questionamentos. A 

realização do Curso foi programado pelo 

GRUPARJ PETRÓPOLIS através da sua 

Comissão de Relacionamento com Grupos de 

Pacientes e a convite da A.N.D.A.R - 

Associação Nacional dos Doentes com Artrite 

Reumatoide de Portugal, na pessoa da sua 

presidente Sra. Arsisete Saraiva.
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Gruparj Petrópolis realizou primeiro Curso de Educação no exterior.

LISBOA, PORTUGAL
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O XXXIV Curso de Educação em Saúde foi realizado durante o XXXIII Congresso Brasileiro de Reumatologia, 
no dia 25 de agosto, coordenado pela Dra. Wanda Heloisa e Geralda do Nascimento Sá do Gruparj 
Petrópolis. O Curso reuniu cerca de 60 participantes no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O Curso de Educação em Saúde em Petrópolis aconteceu durante a 13a Feira de Saúde que é sempre 
realizada junto a Semana de Conscientização da Artrite reumatoide. O curso aconteceu nos dias 13 e 14 
de outubro e reuniu 92 pessoas nos dois dias de evento.

BRASÍLIA, DF

PETRÓPOLIS, RJ
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Educação e apoio aos portadores de osteoporose.
O Gruparj Petrópolis reúne semanalmente o grupo do Projeto de Prevenção e Tratamento da Osteoporose. 
Atualmente tem 15 alunos participantes.
Toda semana  eles participam de palestras informativas e oficina de aproveitamento total de alimentos, na 
qual todos compartilham e testam receitas saudáveis para a elaboração de um livro de receitas direcionado 
às pessoas com osteoporose. As responsáveis pelo grupo são:  Viviane Bernardino - Nutricionista e a 
psicóloga Geralda do Nascimento Sá. 

Gruparj Petrópolis vai realizar o 36o Curso de Educação sobre Doenças Reumáticas com o patrocínio da 
Sociedade Brasileira de Reumatologia e apoio da Sociedade Paraibana de Reumatologia. Está edição será 
realizada nos dias 24 e 25 de outubro, em Uberlândia – MG. Curso reunião cerca de 62 pessoas e foi 
realizado em parceria com a ARUR. 

UBERLÂNDIA, MG

Projeto de Prevenção e Tratamento da Osteoporose



Palestras e Painéis

Nos dias 14 e 15/7, aconteceu em Petrópolis, o 15º 
Encontro Médico Social sobre Doenças Reumáticas. 
Organizado pelo Grupo de Pacientes Artríticos de 
Petrópolis, em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Reumatologia e a Sociedade de Reumatologia do Rio 
de Janeiro. 
Cerca de 300 pessoas, entre pacientes, pro�ssionais 
da saúde, estudantes e a sociedade em geral 
estiveram presentes para dialogar sobre as inovações 
no tratamento das patologias reumáticas.  
Queremos ter certeza que os pacientes saibam sobre 
os novos estudos e novas possibilidades de 
tratamento, para que tenham mais esperança e 
perspectiva de futuro, a�rma Dra. Wanda Heloisa – 
Presidente do Gruparj. 
Esta 15a edição, com o tema: Um novo olhar sobre as 
doenças reumáticas: quinze anos de inovação em 
Petrópolis, apresentou os avanços no tratamento 
através do uso das medicações imunobiológicas,  
medicamento que  revolucionou  o tratamento  da  
doenças  reumáticas nos  últimos   15 anos e abordou

a importância da educação em saúde para o acesso 
rápido ao reumatologista para diagnóstico precoce. 
Se um dos principais fatores que di�cultam o 
diagnóstico precoce é o acesso ao reumatologista, é 
imprescindível que haja um esforço conjunto para 
encurtar o tempo para que o paciente tenha o 
tratamento adequado, a�rma a especialista.
Na abertura do Encontro, Dr. Georges Basile 
Christopoulos, presidente eleito da Sociedade 
Brasileira de Reumatologia, ressaltou a relevância do 
trabalho realizado pelo Gruparj. “O trabalho de 
educação em saúde que o Gruparj vem realizando 
com sucesso nestes quinze anos, precisa ser 
multiplicado pelas associações em todo o Brasil, pois 
a educação é uma ferramenta essencial para o 
portador de doenças reumáticas” .
 

O XV Encontro tratou os assuntos em palestras e 
painéis apresentando temas sob  perspectivas de 
diferentes especialistas e do paciente.
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15o Encontro reuniu médicos e pacientes para falar sobre os 
avanços no tratamento das doenças reumáticas

 



muitos  questionamentos  sobre  a ligação entre o 
aparecimento da artrite nos casos de  Chikungunya.  
Durante o dia os participantes ouviram sobre, as 
contribuições da terapia para a compreensão do impacto 
da dor crônica, com a psicóloga Geralda do Nascimento 
Sá. Planejamento familiar e doenças reumáticas, com o 
Dr. Roger Levy e Cuidados na infusão da medicação 
biológica com Dr. Reno Coelho. A importância da 
vacinação no adulto com doença reumática e a carteira 
de vacinação foram tratados pelo Dr. Jozélio de Carvalho 
e pelo Dr. Roberto Audyr.
No encerramento tivemos a presidente da Associação 
Nacional de Doentes com Artrite Reumatoide de 
Portugal, Arsisete Saraiva que �nalizou o XV Encontro 
Médico Social, compartilhando como a experiência com 
sua mãe sofrendo com a artrite reumatoide se 
transformou em um enorme incentivo para abraçar a 
causa dos portadores de doenças reumáticas em 
Portugal e, hoje, através da A.N.D.A.R, pode ajudar outros 
doentes com Artrite Reumatoide, que a os procuram na 
esperança de algum conforto e ajuda

 
O primeiro dia do evento foi marcado com a mesa 
sobre o uso de corticoides. O presidente da SRRJ, Dr. 
José Verztman falou dos seus benefícios no tratamento 
e quando se faz indispensável o uso para uma resposta 
positiva mediante a períodos de crise. Já o 
endocrinologista, Dr. Francisco Sales alertou sobre os 
riscos e efeitos colaterais do medicamento.
No painel sobre Farmacovigilância, Ana Paula Grazinoli 
- farmacêutica do Centro de Saúde de Petrópolis, 
abordou  o papel do pro�ssional de saúde que 
acompanha e estuda os eventos adversos que podem 
ocorrer com o uso de qualquer medicamento, a 
diferença entre reação adversa e evento adverso. A 
reumatologista Wanda Heloisa Ferreira trouxe a 
importância da responsabilização do paciente durante 
o uso da medicação.  
Dr. Jozélio Freire de Carvalho fechou o primeiro dia do 
Encontro falando sobre as pesquisas e novos 
medicamentos para o tratamento do Lúpus. Apesar de 
não ter cura, existem diversos medicamentos e muitas 
pesquisas em andamento sobre o Lúpus. O 
acompanhamento médico adequado permite um 
controle excelente para o controle dos fatores de risco 
que aumentam muito a sobrevida do paciente e 
melhoram a sua qualidade de vida. Sim, há muita 
esperança para o paciente com Lúpus, a�rma o Dr. 
Jozélio.
O último dia do evento foi iniciado com umas das 
discussões mais atuais, Artrite viral na atualidade. A  
Dra.   Selma     Merenlender   esclareceu   e   respondeu
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O  Gruparj Petrópolis comemorou na sexta-feira 
(15/07), no Petropolitano Foot-Ball Club, seu 
15o aniversário, na presença de amigos, 
associados e colaboradores da área médica e 
empresarial de Petrópolis e Região. O evento 
com o tema “Uma noite em Veneza” reuniu em 
torno de 200 pessoas que tiveram a 
oportunidade de saborear um delicioso jantar ao 
som da cantora Anna Hannickel.
Nós só temos a agradecer aos parceiros por 
apoiarem nossa iniciativa para realizar esse 
evento maravilhoso. Reunir amigos para 
comemorar os 15 anos de trabalhos 
desenvolvidos em Petrópolis é muito importante 
para o Gruparj; é um marco que consolida 
nosso compromisso  com  a sociedade e com 

os portadores de doenças reumáticas, disse 
Dra. Wanda Heloisa Ferreira.
Foram homenageados durante o evento: Dra. 
Selma Merenlender – Presidente eleita da 
Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, 
Sra. Arsisete Saraiva – Presidente da 
Associação Nacional de Doentes com Artrite 
Reumatoide - Portugal, Talita Militão – Jornalista 
do Gruparj Petrópolis, Geralda do Nascimento 
Sá – Diretora Técnica do Gruparj Petrópolis. 
Para fechar a fundadora e presidente da 
Instituição, Dra. Wanda Heloisa Ferreira, recebeu 
flores e homenagem de toda a equipe. 
Após o cerimonial e o jantar, os convidados 
desfrutaram da pista de dança, comandada pela 
DJ Mau.

Gruparj Petrópolis 
comemora 15 anos...
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Este ano o Encontro foi encerrado com um grande jantar 
beneficente em comemoração ao aniversário da instituição



Nos dias 9 e 10 de agosto, o Gruparj Petrópolis realizou a Campanha de Osteoporose. Durante os dois 
dias de evento foram realizados 350 exames com objetivo de detectar precocemente pessoas com 
risco para desenvolver osteoporose.
As pessoas detectadas com risco para osteoporose foram encaminhadas para o projeto de prevenção 
e tratamento desenvolvido no Gruparj Petrópolis. 

CAMPANHA
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CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OSTEOPOROSE
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Na segunda semana de outubro, o Gruparj Petrópolis realizou a 13a. Feira de Saúde. Durante a semana 
os participantes puderam fazer exame de glicemia, aferir a pressão, atualizar a carteira de vacina, 
receber massagem antiestresse, reflexologia e calcular IMC. Durante a feira em torno de 300 pessoas 
foram atendidas. 

Gruparj Petrópolis realizou 13a Feira de Saúde
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O trabalho foi desenvolvido Pelo Dr. José Alexandre Mendonça e Dra. Wanda Heloisa Rodrigues Ferreira 
com 97  pessoas com artrite no Gruparj Petrópolis.
Foi apresentado na reunião TUI-LATAM-IV-Brazil , em 08/10/2016, em São Paulo, para o grupo do 
EULAR, com ótima aceitação.

PESQUISA EM SAÚDE
ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAR: MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA DOENÇA EM PORTADORES ARTRITE



Dra.Wanda Heloisa Ferreira - 
Presidente do Gruparj Petrópolis 
recebeu dia 13 de julho, o Prêmio 
Padre Quinha realizado pela Câmara 
Municipal de Vereadores na Sessão 
Solene direcionado à personalidades 
que se destacaram junto às causas 
sociais em nosso Município.
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Prêmio Padre Quinha 

PRÊMIO PFIZER INOVAÇÃO

Câmara de Veradores de Petrópolis



No dia 14 de julho, Dra. Wanda 
Heloisa recebeu pelas mãos do 
Deputado Estadual, Bernardo Rossi, a 
Moção de Congratulações e Aplausos 
pelos 15 anos do Gruparj Petrópolis 
conferido pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro.
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da Assembleia Lesgislativa do Estado do Rio de Janeiro

Reunião com Marcus Curvelo - secretário de saúde sobre o atendimento dos 
portadores de doenças reumáticas em Petrópolis.

Desde outubro de 2015, o Gruparj Petrópolis é 
membro do Conselho  de Saúde da cidade. Desde 
então, tem participado da comissão de saúde, com 
presença semanal para visitação aos postos de 
saúde da família (PSF), hospitais e centros de saúde, 
com a finalidade de promover estudos e emitir 
pareceres a respeito de temas específicos. 

Gruparj Petrópolis recebeu Moção Congratulatória 

Participação no Conselho
 Municipal de Saúde de Petrópolis



Nos dias 11 a 15 de novembro de 2016, Dra. Wanda Heloisa 
participou do ACR 2016 / PANLAR em Washington DC. O 
evento reuniu mais de 100 países na Anual ACR / ARHP deste 
ano. 
A Reunião Anual ACR / ARHP tem sido muito relevante para o 
público científico mundial, pela qualidade do conteúdo e 
perspectiva global, segundo líderes das diferentes associações 
de reumatologia participantes. 
Foram mais 450 sessões educacionais, quase 4.000 resumos 
e oportunidades de networking profissional oferecendo 
conteúdo e troca entre os reumatologistas na prática clínica e 
pesquisa.

A Reunião Anual da ACR é a maior e 
mais antiga reunião de reumatologia. 
Todos os anos reúne informações 
atualizadas, pesquisas e tendências 
em nossa área de atuação", diz Carlo 
Vinício Caballero-Uribe, MD, PhD, 
Professor Associado de Medicina da 
Universidade do Norte na Colômbia e 
Presidente da Liga Pan-Americana de 
Associações de Reumatologia 
(PANLAR) para 2016-2018.

CONGRESSO INTERNACIONAL

“

Fonte: http://panlar.org/es/



FESTA DE NATAL
O Gruparj Petrópolis reuniu seus 
associados para a festa de 
confraternização de natal 2016. Além 
de um delicioso almoço tivemos 
vários sorteios e a apresentação  do 
coral Pro Tempore de Petrópolis.
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