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MISSÃO

GRUPARJ PETRÓPOLIS

Nossa missão é educar e mobilizar a
sociedade para a importância da prevenção,

diagnóstico, tratamento e reabilitação precoce
das doenças reumáticas, através da educação

em saúde, em todo território nacional.



NOS ÚLTIMOS ANOS O GRUPARJ
PETRÓPOLIS AMPLIOU SEU ALCANCE:

2.000
Associados

Mais de 15 projetos
em atividade

Alcance de 30 mil
pessoas

Mais de 40 Cursos de
educação em saúde

realizados



ESCOPO E PROGRAMAS

São realizados atendimentos semanais
com a reumatologista Wanda Heloisa

Rodrigues Ferreira, que faz o
acompanhamento das pessoas portadoras
de doenças reumáticas São realizados em

média 50 atendimentos por mês

REUMATOLOGIA
O 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. São realizados
em torno de 20 atendimentos por semana.

PSICOLOGIA
São realizados atendimentos quatro vezes

por semana sob a responsabilidade das
fisioterapeutas Edlene Assumpção dos

Santos e Gisele Ferreira

FISIOTERAPIA



ESCOPO E PROGRAMAS

São oferecidas massagens do tipo
relaxante, shiatsu e drenagem linfática,

duas vezes por semana sob a
responsabilidade da profissional Odivia

Oni.

OFICINA DE RELAXAMENTO
São realizadas palestras educativas uma

vez por mês.

PALESTRAS EDUCATIVAS
A Biodança está sendo oferecida no

Gruparj Petrópolis, uma vez por semana
com a participação média de 20 pessoas. O
objetivo é de reconstruir as experiências do

corpo e as relações com as emoções,
expressar sentimentos que não

são comunicados no dia a dia, propiciar a
integração dos participantes através do

ritmo.

BIODANZA



PROJETO ARTE & VIDA

,



AÇÕES E EVENTOS
2019
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CENTRO DE  INFUSÃO
Para o atendimento especializado aos pacientes
reumatológicos da rede pública de saúde, o Centro
de Infusão será um dos serviços oferecidos no
Centro Municipal de Ortopedia. A unidade está em
fase de implantação em um dos prédios anexos ao
Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE) e
terá estrutura adaptada para receber o serviço
oferecido em parceria com o Grupo de Pacientes
Artríticos do Rio de Janeiro (Gruparj). A estimativa
é que a unidade ortopédica seja inaugurada no
primeiro semestre, já habilitada para realizar as
infusões.

ATENDIMENTO
MULTIDISCIPLINAR SUS
Cerca de 400 pacientes  poderão contar com
atendimento. Todos os serviços serão
estendidos para os pacientes do SUS. “O
convênio oferece equipe multiprofissional para
fazer atendimento em parceria à rede do SUS
em Petrópolis”

PARCERIA COM
PREFEITURA DE
PETRÓPOLIS

GRUPARJJ PETRÓPOLIS 



DRA. WANDA HELOISA RECEBEU
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18 ENCONTRO MÉDICO SOCIAL SOBRE
DOENÇAS REUMÁTICAS

        Os painéis seguintes trataram sobre a qualidade de vida dos
pacientes, Emagrecimento, Saúde e Beleza dirigido pela Dra.
Geralda Sá e Doenças da atualidade: ansiedade, depressão no
idoso e síndrome do pânico, dirigida pela Dra. Blanca Bica-
UFRJ.Outros palestrantes presentes foram o Dr. Carlos Augusto
Andrade, diretor científico da SRRJ, Dra. Laura Mendonça da UFRJ,
Dra. Elisa Albuquerque, UERJ, o Dr. João Andrade Sales, médico no
INTO e Márcia Gerhardt do Instituto DeFleur.
          Empenhada em realizar o evento há 18 anos, Dra. Wanda
Heloisa Rodrigues - Presidente do Gruparj Petrópolis afirma, "Mais
um ano alcançamos nosso objetivo ao oferecer um ambiente de
aprendizado, onde as pessoas com doenças reumáticas tiveram
oportunidade de tirar suas dúvidas e conversar com diversos
médicos especializados, assim como os profissionais de saúde
também aprenderam ouvindo as demandas dos pacientes. Essa
troca de conhecimento é que buscamos quando realizamos o
Encontro Médico Social".
         Fechamos o 18o. Encontro Médico com o desafio do
presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, Dr.
Dante Bianchi, que ressaltou que o Encontro Médico Social é um
trabalho fundamental para pacientes e precisa ser replicado em
outras cidades do estado do Rio de Janeiro, “Primeiro
agradecemos que acontece em Petrópolis, mas o que a gente pode
fazer para repetir em outros lugares [...] Então, fica aí o desafio
para os próximos dezoito anos”.Para finalizar o evento foi
realizada no Petropolitano Football Club uma grande festa em
comemoração aos 18 anos do Instituto Gruparj Petrópolis com a
presença dos associados, empresas parceiras, mantenedoras,
autoridades e da sociedade que conhecem e reconhecem o
trabalho desenvolvido pela Instituição.

       O 18o Encontro Médico Social Sobre Doenças
Reumáticas aconteceu nos dias 11 e 12 de julho em
Petrópolis - RJ e reuniu em torno de 350
participantes, entre médicos, profissionais de saúde,
pacientes e associações. Organizado anualmente pelo
Instituto Gruparj Petrópolis - Grupo de Pacientes
Artríticos do Rio de Janeiro em Petrópolis, o Encontro
é um evento sócio educativo com abrangência
nacional. 
          O evento tratou sobre temas em torno das
inovações no tratamento, na relação
médico/paciente, como também, questões
relacionadas a qualidade de vida do paciente com
patologias reumatológicas. Presente na cerimônia de
abertura do Encontro, a Secretária de Saúde, Fabíola
Heck falou sobre as redes de atenção a Saúde e
salientou a importância do novo convênio entre a
prefeitura e o Gruparj com objetivo de ampliar o
atendimento através da rede pública e a criação do
Centro de Terapia Assistida para atendimento
especializado aos pacientes que fazem uso
de tratamento com imunobiológicos e precisam de
acompanhamento periódico. “Com essa parceria,
vamos intensificar a capacitação e estabelecer mais
uma porta de entrada para os atendimentos dos
usuários da rede pública”, aponta a secretária de
saúde. 

       O presidente da Sociedade Brasileira de
Reumatologia, Dr. José Roberto Provenza e o
Presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de
Janeiro, Dr. Dante Bianchi estiveram presentes no
Encontro Médico Social. Dr. Provenza falou da visão
atual da SBR sobre as associações e ressaltou a
importância do Encontro Médico Social, “o trabalho
realizado pelo Gruparj Petrópolis tem um benefício
incalculável para o paciente” e frisou o compromisso
da Sociedade Brasileira, “nessa nossa gestão vocês
(pacientes) são prioridade para todos nós”. 
         A décima oitava edição do Encontro Médico
Social Sobre Doenças Reumáticas trouxe uma
discussão importante para os pacientes, a Decisão
Compartilhada como um novo modelo de
atendimento em Saúde que foi ostensivamente
discutida no painel comandado pelo Dr. Dante
Bianchi, Presidente da SRRJ, juntamente com outras
especialistas no assunto, Dra. Mirhelen Mendes de
Abreu, Dra. Wanda Heloisa Ferreira e Arsisete Saraiva,
Presidente da ANDAR em Portugal. “A decisão
compartilhada é um tema inovador e vai muito além
de informar. Educar e informar fazem parte do
processo, mas a decisão compartilhada é uma
mudança de comportamento do paciente " afirma
Dra. Mirhelen Mendes de Abreu-UFRJ.





CONGRESSO
PANAMERICANO DE
PACIENTES COM
ENFERMIDADES
REUMÁTICAS
Grupar j  Pet rópo l i s  fo i  umas  das

Assoc iações  par t i c ipantes  do

pr ime i ro  Congresso  Panamer icano

de  Pac ientes  com Enferm idades

Reumát icas  -  PANLAR que

aconteceu  em Qu i to  nos  d ias  26  e

27  de  abr i l .  Out ras  assoc iações

par t i c ipantes  do  Bras i l :  GARCE,

Superando  Lúpus ,  RecomeçAR,

Grupar-RP/EncontrAR.

GRUPARJJ PETRÓPOLIS 



PLANO PILOTO EAD

CENTRO DE ESTUDOS DO
PACIENTE REUMÁTICO

 

GRUPARJJ PETRÓPOLIS 

 O Centro de Estudos do Paciente com Reumatismo é a nossa
plataforma online de educação do Gruparj Petrópolis. Com o
objetivo tornar o conhecimento sobre as doenças reumáticas
acessível a um maior número de pessoas interessadas em conhecer
e se informar sobre as particularidades, tratamentos e muitos
outros vieses das doenças reumáticas; o Centro de Estudos do
Paciente com Reumatismo.
 
Nossos Diferenciais
1- O Centro oferece maior vantagem à democratização da educação
em saúde, rompendo barreiras geográficas, sociais e culturais,
provendo a formação correta do conhecimento através do conteúdo
das aulas ministradas por professores experts em cada assunto. 
 
2- Acesso a uma plataforma de educação em saúde oferece a pessoa
que tem reumatismo a possibilidade de construir conhecimento e
tirar dúvidas sobre as mais variadas doenças reumáticas acessando
O Centro de Estudos do Paciente com Reumatismo em qualquer
lugar que tenha conexão com a internet.

Curso EAD sobre Biossimilares é a nossa primeira incursão no universo
online. Nosso primeiro curso oferecido pelo Centro de Estudos do
Paciente com Reumatismo e nossa porta de entrada para uma nova
plataforma de conhecimento. CURSO ONLINE DE EDUCAÇÃO SOBRE
BIOSSIMILARES, tem objetivo de prover discussão e esclarecer dúvidas
em relação à sua prescrição. Através de médicos experientes e
apresentação de estudos que evidenciam se o uso dos biossimilares pode
ou não induzir e manter a remissão clínica nas doenças inflamatórias
autoimunes.



PROJETO ONLINE

EM MARÇO E ABRIL ,  O INTEGRA BRASIL
EM PARCERIA COM O GRUPARJ
PETRÓPOLIS ,  SOCIEDADE BRASILEIRA
DE REUMATOLOGIA E OUTRAS
ORGANIZAÇÕES MÉDICAS ,  REALIZOU O
PRIMEIRO  CONGRESSO DE SAÚDE
VIRTUAL GRATUITO PARA TIRAR
DÚVIDAS E OFERECER DICAS NA
INTENÇÃO DE CONTRIBUIR COM A
MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA
DAS PESSOAS COM A DOENÇA DE
CROHN ,  RCU ,  LÚPUS ,  ARTRITES .

 

CONGRESSO VIRTUAL
GRATUITO DE SAÚDE
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EULAR 2019
De 12 a 15 de junho, Dra. Wanda

Heloisa esteve em Madri para

apresentação de um painel no

EULAR. O evento discutiu sobre

novos tratamentos, estudos e

pesquisas para condições como

Artrite Reumatóide e outras doenças

reumáticas.

GRUPARJJ PETRÓPOLIS 
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BIO SUMMIT
BRASIL

 

PARTICIPAÇÅO NO 

O Gruparj Petrópolis, representado
pela Dra. Wanda Heloisa Ferreira,
esteve presente no 3º BioSummit
Brasil nos dias 28 e 29 de maio de
2019 em Brasilia.
 

BioSummit discute o cenário das

políticas públicas de acesso a

medicamentos biológicos e

biossimilares no Brasil

GRUPARJJ PETRÓPOLIS 



 

REUNIÃO DA COMISSÃO DA SBR COM AS
ASSOCIAÇÕES DE PACIENTES REALIZADA EM
SETEMBRO 2019.

 

 

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2020 DA SBR REALIZADA EM NOVEMBRO.

 

GRUPARJJ PETRÓPOLIS 

DRA. WANDA HELOISA FERREIRA É
COORDENADORA DA COMISSÃO DE
RELACIONAMENTO ENTRE A SBR
COM AS ASSOCIAÇÕES DE
PACIENTES



Durante o 36º Congresso
Brasileiro de Reumatologia,
nos dias 04 a 07 de setembro,
Dra. Wanda Heloisa
apresentou o trabalho sobre O
olhar do paciente com artrite
reumatoide no Brasil,
desenvolvido pelo Gruparj
Petrópolis com o apoio de
outros grupos de pacientes no
Brasil.

O olhar do paciente com artrite
reumatoide no Brasil

36º Congresso Brasileiro de Reumatologia



No dia quatro de outubro, Dra. Wanda Heloisa Ferreira, presidente do Gruparj Petrópolis, apresentou o
caso de sucesso no Fórum de Políticas Públicas em Doenças Reumáticas em Brasilia. Em cumprimento de
sua missão, Gruparj sempre procura estar presente em discussões pertinentes aos interesses do paciente

com doenças reumáticas.

Fórum de Políticas
Públicas sobre doenças

reumáticas
GRUPARJJ PETRÓPOLIS 



EDUÇAÇÃO

42o. Curso de

Educação em

Saúde em Belo

horizonte
No dia 02 de agosto, o Instituto Gruparj

Petrópolis realizou o 42o. Curso de

Educação em Saúde sobre Doenças

Reumáticas em Belo Horizonte, em um

ambiente de encontros e

reencontros com amigos das Minas

Gerais. Pacientes e familiares

altamente motivados a contribuir para

a mudança do cenário das doenças

reumáticas na região.

GRUPARJJ PETRÓPOLIS 
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43o. Curso de
Educação em Saúde
em Fortaleza
 

No dia 3 de setembro de
2019, durante 36º Congresso
Brasileiro de Reumatologia,
foi realizado o 43o. Curso de
Educação em Saúde sobre
Doenças Reumáticas.
O evento foi um momento
especial para ampliar
conhecimentos com
temáticas relevantes para
pacientes reumáticos e
profissionais da saúde e a
sociedade em geral.



Nos dias 13 e 14 de novembro, Dra. Wanda Heloisa Ferreira e Dra. Geralda do Nascimento Sá ministraram
o 44o. Curso de Educação em Saúde sobre Doenças Reumáticas em Manaus - AM em parceria com a

Sociedade Brasileira de Reumatologia e a Sociedade Amazonense de Reumatologia.  

44o. Curso de
Educação sobre doenças

reumáticas
GRUPARJJ PETRÓPOLIS 



Nos dias 12 e 13 de dezembro , o Gruparj
Petrópolis, esteve representado pela  Dra.
Wanda Heloisa Ferreira e Dra. Geralda Sá
no 14º Fórum da Alianza Latina – Melhores
Práticas para o Terceiro Setor da Saúde que
aconteceu em São Paulo-SP.
Durante o 14° Fórum,  Dra. Wanda Heloisa
foi eleita membro do Comité Diretivo Alianza
Latina, para o mandato de 2020 a 2022, com
posibilidade de reeleição por mais tres anos.
O evento recebeu mais de 100 participantes
– entre representantes de associações de
pacientes e palestrantes – de 13 países.

Participação 
no Fórum da

Alianza Latina
GRUPARJJ PETRÓPOLIS 



FEIJOADA BENEFICENTE

Todos os anos realizamos a Feijoada

Beneficente como forma de captação de

recurso para manutenção das nossas

atividades.
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Confraternização  de Natal

Festa de confraternização dos

associados do Gruparj Petrópolis.

GRUPARJJ PETRÓPOLIS 



Jantar 
Beneficente
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GRUPARJJ PETRÓPOLIS Nossos Parceiros


