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período de setembro de 
2013/2014 foi marcado 
por significativos avanços 

no caminho do crescimento da 
Instituição não só em nível nacional, 
mas também, e principalmente, em 
nível internacional.
A  diretoria com trabalhos focados em 
objetivos precisos venceu durante o 
ano que passou grandes desafios, 
conseguindo com determinação 
e empenho ultrapassar a crise 
econômica sem reajustar o valor da 
taxa de manutenção assim como 
das diversas oficinas desenvolvidas 
em todos os setores.
Com todas as dificuldades 
econômicas e financeiras sofridas 
em nosso país durante o período 
de setembro de 2013 a setembro 
de 2014 o GRUPARJ PETRÓPOLIS 
cresceu significativamente em 
receita, número de associados - 
hoje são 1933, sendo 128 novos 
ingressos de janeiro a setembro 
de 2014, valorização das oficinas, 
valorização do trabalho voluntário e 
crescimento expressivo dos projetos 
e cursos desenvolvidos. Destacamos 
a fiel parceria com a Sociedade 
Brasileira de Reumatologia e a 
credibilidade da Instituição para 
realizar os cursos de Educação 
em Saúde para Portadores de 
Doenças Reumáticas no Brasil, a 
realização do XIII Encontro Médico 
Social com um público de 400 
pessoas inclusive participantes de 
associações de outros estados e 
profissionais da saúde, dos almoços 
beneficentes, da Feira de Saúde e do 
GRUPARJ FASHION que coroaram de 
sucesso as comemorações pelo Dia 
Internacional de Conscientização 

sobre Artrite Reumatoide. 
Estamos cientes das dificuldades 
que enfrentaremos durante o 
próximo ano, porém precisamos 
agora concentrar esforços e 
cooperação em uma grande meta 
de solidariedade para 2015 que 
será o plano de ações e recuperação 
da dignidade do atendimento ao 
portador de doença reumática na 
cidade de Petrópolis - RJ.
Tenho plena confiança que, com a 
união de todos, o comprometimento, 
o respeito recíproco, o diálogo, o 
trabalho do poder público, das nossas 
parcerias e dos homens e mulheres 
de bem, podemos mudar o quadro 
social das doenças reumatológicas 
em nossa sociedade.
Esta confiança está fundamentada 
na alegria de ver que Petrópolis 
possui condições para ter uma 
população saudável, pois uma 
sociedade sem saúde é uma 
sociedade vazia, sem esperança e 
sem alegria.
Não podemos simplesmente ficar 
no discurso, é preciso também fazer 
o possível para ajudar as pessoas 
a resolverem ou buscarem os 
caminhos para solucionarem seus 
problemas com as doenças crônico-
degenerativas.

O compromisso tem que ser integral, 
comprometedor e esta tem sido a 
nossa tarefa no Gruparj Petrópolis 
nestes 13 anos de fundação.

Atenciosamente,
Wanda Heloisa Rodrigues Ferreira

Presidente do GRUPARJ 
PETRÓPOLIS

GRUPARJ
PETRÓPOLIS
O

GRUPARJ PETRÓPOLIS

EQUIPE

ATIVIDADES

PROJETOS

PARCEIRIA

Tenho plena 
confiança que, com 
a união de todos, o 
comprometimento, o 
respeito recíproco, o 
diálogo, o trabalho 
do poder público, das 
nossas parcerias e dos 
homens e mulheres 
de bem, podemos 
mudar o quadro 
social das doenças 
reumatológicas em 
nossa sociedade.
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Primar pela satisfação 
dos associados através do 
atendimento diferenciado, 
melhorando continuamente a 
qualidade dos serviços prestados

Ser reconhecida no Brasil 
como instituição referência de 
educação para as pessoas com 
doenças reumáticas e gestão da 
responsabilidade

Visão

Apoiar, orientar, educar e mobilizar a sociedade para a importância da prevenção, diagnóstico e 
tratamento precoces e da reabilitação dos portadores de doenças reumáticas, em especial a Artrite 
Reumatoide.

Política
de qualidade

Nossos
Valores
Ética
Transparência
Profissionalismo
Respeito às pessoas
Integridade
Inovação (Empreendedorismo)
Dinamismo
Paixão

Equipe de Trabalho do 
Gruparj Petrópolis

MISSÃO E PROPÓSITO
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A rotina de livros, recibos e movimentos diários seguiram normalmente.
Pessoal Interno 
Presidência: Wanda Heloísa Rodrigues Ferreira.
•	Supervisão	 dos	 trabalhos	 realizados	 pelos	 voluntários	 do	 Gruparj	
Petrópolis;
•	Coordenação	das	reuniões	desenvolvidas	no	período;
•	Atendimento	aos	novos	associados;
•	Atendimento	em	consultas	aos	associados;
•	Elaboração	da	Programação	mensal,	cursos,	oficinas	e	projetos.
•	Representar	a	Instituição	quando	necessário
•	Participação	em	cursos,	seminários	e	congressos	para	o	crescimento	do	
Gruparj Petrópolis

•	Realização	de	todo	serviço	burocrático	do	GRUPARJ	PETRÓPOLIS;
•	Controle	do	livro	caixa	e	emissão	de	recibos;
•	Digitação	das	atas	das	reuniões;
•	Controle	das	carteirinhas	dos	associados;
•	Atendimento	ao	público	alvo
•	Ouvidoria
•	Apoio	receptivo

•	Momento	GRUPARJ	PETRÓPOLIS	-	Rádio	na	TV	-	Última	6ª	feira	de	cada	
mês
•	Notas	e	entrevistas	em	Jornais	Locais	 (Tribuna	de	Petrópolis,	Diário	de			
Petrópolis, Jornal de Petrópolis;
•	Notas	e	entrevistas	em	Jornais	e	Revistas	de	Entidades	Médicas;
•	Divulgação	 em	 programas	 de	 rádio	 e	 TV,	 com	 entrevista	 de	 vários	
membros	da	diretoria	e	coordenadoras	das	Oficinas;
•	Elaboração	de	materias	de	divulgação	e	diagramação.
•	Distribuição	 da	 programação	 e	 divulgação	 da	 mesma	 em	 hospitais,	
clínicas, farmácias e igrejas; divulgação através da Unimed e Usimed 
Petrópolis 

•	Gisele	Ferreira		dos	Santos	Rispoli	–	Fisioterapeuta
•	Sonia	Polacco	-	Fisioterapeuta
•	Rosa	Cristina	Coelho	Ribeiro	–	Terapeuta	Ocupacional
•	Wanda	Heloisa	Ferreira	–	Reumatologista
•	Rosane	Ribeiro	da	Silva	Jorge-	Nutricionista
•	Talita	Cruz	Figueiredo	–	Assistente	Social
•	Geralda	do	Nascimento	Sá	–	Psicóloga
•	Talita	Militão	–	Jornalista	–	Assessoria	de	imprensa
•	Maria	Luiza	Wider	–	Consultora	de	Alimentos	e	Terapeuta	Corporal
•	Maria	Conceição	Carvalho	–	Técnica	de	Enfermagem	e	Terapeuta	Corporal
•	Cristina	Wayand,	Silvéria	Sucar,	Sueli	Moreira	–	Coordenadoras	da	Oficina	
de Alimentação.
•	 Irene	Belmiro	Cipriano	 Inocêncio,	Orlandina	Coimbra	Gomes	Pereira	 e	
Dalva	Coutinho	Gomes	–	Coordenadoras	do	Projeto	Arte	&	Vida.
•	Célia	Maria	Dias	Freire	–	Coordenadora	do	Projeto	Arte	&	Artrite
•	Dulce	Santos	–	Professora	de	Yôga
•	Diná	Portugal	–	Pratica	de	Relaxamento	e	Meditação
•	Clara	Hang	–	Professora	de	Crochê
•	Fabiano	Monken	Afonso	–	Professor	de	Hidroginástica

•	Cristina	Wayand	e		Marcio	Roberto	de	Oliveira

SECRETARIA
Cristina Almeida

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Talita Militão

PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS
PERMANENTES

PROFISSIONAIS DE CONSERVAÇÃO

ADMINISTRATIVO



REUNIÕES DE APOIO, ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO – SESSÕES EDUCATIVAS E PALESTRAS
Foram realizadas 44 reuniões semanais no período de setembro de 2013 a setembro 2014, tendo como menor número 
de	participantes	46	pessoas	e	maior	número	128	pessoas,	o	que	dá	ao	GRUPARJ	PETRÓPOLIS,	uma	média	de	87	
participantes	por	reunião	semanal.	(Além	das	reuniões	semanais,	com	palestras	informativas	e	filmes,	desenvolvemos	
várias reuniões com exercícios interativos, assim como, avaliações fornecidas aos pacientes durante o ano, através de 
questionários e relatos dos próprios pacientes durante as reuniões.)

CADASTROS
O	Cadastro	Geral	do	GRUPARJ	PETRÓPOLIS	totalizou	em	30	de	setembro	de	2014,	1933	associados,	1045	ativos,	792	
em dia c/taxa de manutenção, 253 inadimplentes e  888 inativos (sem contribuir com a taxa de manutenção há mais 
de um ano). Em 2014, 128 novos associados.

CONSULTAS
Realizadas	372	consultas	com	reumatologista	ao	público	beneficiário.

Projetos 
	 	 	 &	Atividades

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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MEDICAMENTOS
Doação de Medicamentos mediante receita médica, com a 
colaboração de várias indústrias farmacêuticas.
Foram atendidas 320 receitas com distribuição de 3140 
comprimidos/ 10 meses.

ESPAÇO CULTURAL NO GRUPARJ
Exposição	permanente	de	trabalhos	do	Projeto	Arte	&	Vida	
e	Arte	&	Artrite	na	instituição.

OFICINA	ARTE	&	ARTRITE
Com cursos de artesanato e pintura em tecido, inteiramente 
gratuitos,	tendo	como	fi	nalidade	a	realização	de	um	bazar	
no	 fi	nal	 do	 ano	 e	 como	 parte	 do	 tratamento	 de	 terapia	
ocupacional. Realizou 40 reuniões.

OFICINA	ARTE	&	VIDA	
Fundado	 em	 23/03/2006,	 realizou	 40	 ofi	cinas	 e	 02	
exposições no período.

OFICINA DA MEMÓRIA
Desde 15 de Setembro de 2005. De setembro 2013 até o 
momento não houve atendimento por motivo de doença 
da	terapeuta	ocupacional	coordenadora	da	ofi	cina.

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Cinquenta veiculações na imprensa, entre matérias e notas, 
em jornais impressos, tvs, rádios e internet.

SETOR DE FISIOTERAPIA, OFICINA DA MÃO E TERAPIA 
OCUPACIONAL
Desde setembro de 2005, encerrando o período de 
setembro	de	2013	a	2014	com	75	pacientes,	no	total	de	
1377	atendimentos.

OFICINA DE RELAXAMENTO 
Desde	março	de	2006,	encerrando	o	ano	de	2014	com	54	
participantes,	totalizando	600	atendimentos.

SETOR DE FISIOTERAPIA
Terapia	Ocupacional,	56	pacientes,	com	894	atendimentos.

OFICINA DE MEDITAÇÃO
Desde março de 2012, encerrando o período de setembro 
de 2013 a 2014 com 30 participantes, duas vezes/semana.

SETOR DE PSICOLOGIA 
Terapia em Grupo, desde setembro 2004. De 2013 a 
2014 tivemos 12 participantes, atendimento semanal, 
totalizando	36	encontros.	Tratamento	individuais:	55	
pacientes e 235 consultas.

CONTINUAÇÃO

PALESTRA | MEMÓRIA
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BLAN-
DIT

BLANDIT

OFICINA DE ALONGAMENTO

EVENTO EM HOMENAGEM AO PORTADOR DE ESPONDILITE

FISIOTERAPIA

OFICINA DE
RELAXAMENTO
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1 Cursos de Educação em Saúde para Portadores de Doenças 
Reumáticas realizados: 
•Natal	(RN)	–	12	a	14/09/2013
•Petrópolis	(RJ)	–	03	a	05/04/2014
•São	Luiz	(MA)	–	29/04	a	01/05/2014
•Belo	Horizonte	(MG)	–	01/10/2014

2 Curso de “Aproveitamento Total de Alimentos”, em Abril e 
Setembro. 

3  Curso de Boas Práticas para Manipulação de Alimentos, em Maio.

4  Distribuição gratuita do Passaporte de Saúde para os associados 
portadores de doenças reumáticas.

5  Curso anual sobre Voluntariado, em Abril. 

6		Desenvolvimento	do	projeto	de	“Prevenção	da	Osteoporose	–	Da	
Infância ao Idoso”, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e 
Municipal / Estadual de Educação.  

7	 Desenvolvimento	 do	 projeto	 de	 Educação	 em	 Saúde	 para	
Portadores de Fibromialgia

8 Desenvolvimento do projeto de “Capacitação em Artrite” na 
atenção básica, em sete PSFs, com o apoio da Secretaria Municipal 
de Saúde.

9  Realizada a IX Feira de Saúde, outubro 2013, na sede administrativa 
da	Instituição	com	o	desenvolvimento	de	várias	ofi	cinas,	dinâmicas,	
realização de 150 exames laboratoriais (glicose, colesterol e 
triglicerídeos),	620	exames	de	ultrassonometria	de	calcâneo	para	
prevenção de Osteoporose.

10 Realização da Festa Junina, Junho.

11	Realização	do	VII	Bingo	Benefi	cente	do	GRUPARJ	PETRÓPOLIS,	
Outubro 2013.

12 Realização da Festa da Primavera, Setembro. 

13 Campanha “Pensando nas Hepatites B e C” com a realização de 
104 exames 

14	Jantar	Benefi	cente	com	show	de	Jhuliano	Torres,	outubro	2013

15 Desde dezembro de 2011 trabalhamos na assessoria ao GRUPAES 
–	Grupo	de	Portadores	de	Doenças	Reumáticas	do	Espírito	Santo,	
sendo	a	Drª	Ana	Paula	Gianórdoli	sua	presidente.

16	 Dia	 especial	 em	 homenagem	 ao	 Portador	 de	 Espondilite	
Anquilosante.

   CURSO E EVENTOS

CAMPANHA | HEPATITES

SHOW BENEFICENTE

CURSO | SÃO LUIZ - MA

CURSO | PETRÓPOLIS - RJ

CURSO | NATAL - RN

CURSO | BELO HORIZONTE - MG
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ABERTURA DO ENCONTRO
MÉDICO SOCIAL

XIII Encontro Médico Social
 Tradicionalmente, foi realizado o XIII Encontro Médico Social do GRUPARJ PETRÓPOLIS, dias 31 de Julho e 01 de Agosto 
de 2014, no auditório da Instituição, Centro, Petrópolis, com a presença em torno de 400 participantes nos dois dias. O 
evento	foi	aberto	aos	portadores	de	doenças	reumáticas,	familiares,	cuidadores	e	profi	ssionais	da	área	da	saúde.	Contou	
com o valioso apoio da diretoria da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, 
Sociedade Médica de Petrópolis, A.N.D.A.R. Portugal, ANAPAR e da Indústria Farmacêutica.

LANÇAMENTO CARTILHA 
"ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA ADOLESCENTES"

Elaboração do livro “Alimentação Saudável 
para Adolescentes” desenvolvido pela equipe 
técnica do GRUPARJ PETRÓPOLIS em parceria 
com as Secretarias de Educação e Saúde de 
Petrópolis. Distribuição de 20.000 exemplares.

Relatório Anual - Gruparj Petrópolis - Setembro | 11



•	 Participação	 na	 reunião	 da	“Arthritis	 Foundation”	
durante o ACR 2013, San Diego, Califórnia, USA.
•	 Participação	no	“International	Experience	Exchange	
for Patient Organizations”, 04 e 05/03/2014, Vienna, 
Austria.
•	 III	 Jornada	 Rio-Minas-Espírito	 Santo,	 31/05/2014,	
palestra “Fibromialgia: Terapia comportamental e 
manejo do sono”.
•	 Palestra	 “Nova	 Abordagem	 no	 Relacionamento	
Médico Paciente”, GRUPAES, 31/05/2014.
•	 Participação	na	reunião	da	“PARE”	durante	o	EULAR	
2014, Paris, França.

•	 IV	Fórum	Latino	Americano	de	Biossimilares,	13	e	
14/08/2014,	Brasília	–	DF.
•	 Participação	como	membro	nas	reuniões	mensais	
do Comitê de Ética em Pesquisa do INTO, RJ.
•	 Participação	como	membro	efetivo	na	assembléia	
da ANAPAR
•	 Participação	 na	 reunião	 T2T	 Connect-	 Advisory	
Board, Abbvie, agosto 2014.
•	 Palestra	“Relação	médica	no	trabalho	em	conjunto	
com as associações de pacientes”, sede do laboratório 
Bristol-Myers Squibb, 15/09/2015, São Paulo, SP.
•	 Participação	nas	reuniões	Fit	for	Work	Brasil

Participação no “International Experience 
Exchange for Patient Organizations”, 04 e 
05/03/2014, Vienna, Austria.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

CAMPANHA | SEMAMA AR 2013CAMPANHA | SEMAMA AR 2013CAMPANHA | SEMAMA AR 2013



PARCERIAS MANTIDAS DESDE JULHO 2001 A SETEMBRO DE 2014

1	 	Convênio	com	a	Farmácia	Usimed	–	23%	de	desconto	nos	medicamentos	de	marca,	50%	nos	
genéricos	e	15%	em	perfumaria.

2		Convênio	com	a	Farmácia	Galanti	–	20%	de	desconto	em	qualquer	medicação.

3  Convênio com o SESI para consultas médicas, exames e lazer. 

4  Convênio com o Centro de Esporte e Lazer da Prefeitura de Petrópolis para aulas   gratuitas de 
Hidroginástica,	3ª	e	5ª	feiras,	10h	e	16h.

5  Convênio com a Academia Fitness para aulas de Hidroginástica

6		Convênio	com	o	Laboratório	Baffi	para	exames	de	análise	clínica

7	 	 Convênio	 com	 a	 Usimed	 Material	 Hospitalar	 para	 empréstimo	 por	 tempo	 indeterminado	 de	
material de apoio como bengalas, muletas, cadeiras com rodas, cadeiras higiênicas, andadores e 
outros.

8  Convênio com a Secretaria de Cultura para a realização das aulas de ginástica com técnica de Lian 
Gong,	nos	jardins	do	Palácio	de	Cristal,	3ª	feiras,	09h00min.

9  Convênio com a Secretaria de Saúde de Petrópolis para o fornecimento de medicação de alto 
custo	(Methotrexate,	Arava,	Azulfin,	Imuran,	Hidroxicloroquina	e	Biológicos).

10  Convênio com a Secretaria de Educação para a realização do Projeto de Prevenção da Osteoporose 
–	da	Infância	ao	Idoso.

11  Convênio com a Clínica Radiológica Pedro II 
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