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Projeto Grupar-RP e Acredite-RP

INTRODUÇÃO:
O Grupar-Ribeirão Preto, é um grupo de apoio ao paciente reumático de Ribeirão Preto, que tem por missão:
“Unir portadores de reumatismo em termos de melhoria na assistência médica e no cumprimento dos direitos do
cidadão, promover sua reinserção na sociedade e no mercado de trabalho, auxiliar na recuperação e no
fortalecimento de sua autoestima e na integração com a família e a sociedade.”
O Acredite-RP é um grupo de apoio que busca prestar assistência à criança e adolescente ,portadora de
doenças reumáticas e doenças músculo-esqueléticas, mediante a prática de ações como:” Acolhimento ao
paciente que busca atendimento ao HCRP, orientação aos pais e familiares sobre o tratamento e manejo com a
doença, fornece medicamentos aos pacientes carentes e os orientam sobre seus direitos.
Juntas GRUPAR-RP e ACREDITE-RP, a partir de 2016, em parceria buscam trabalhar juntamente com o objetivo de
proporcionar tratamento e educação em saúde, para crianças ,adolescentes e adultos com reumatismo, sem que
estes precisem buscar instituição diferentes para obter este auxílio.
JUSTIFICATIVA:
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as doenças reumáticas atingem cerca de 12
milhões de brasileiros e são a segunda causa de gastos com auxílio saúde no país. Entre setembro de 2010 e 2011,
33.852 pacientes foram internados em decorrência da Artrite Reumatoide na rede pública. A maior prevalência é
entre mulheres de 30 e 40 anos. A maior incidência é verificada em pessoas idosas. As doenças com maior
incidência, entre os idosos (mais de 60 anos de idade), são: osteoartrose, artrite reumatoide, osteoporose, gota,
fibromialgia, tendinite, bursite e diversas patologias que acometem a coluna vertebral.
Dados do IBGE a cidade de Ribeirão Preto tem perto de 700.000 habitantes, a saúde está dividida em 5 distritos.

Distrito Norte - habitantes 118.834
Distrito Oeste - habitantes 162.440
Distrito central - habitantes 105.246
Distrito Sul - habitantes 91.372
Distrito Leste - habitantes 171.661
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, o tempo de espera para a
primeira consulta em reumatologia é de 10 meses, e estimamos uma espera em torno de 1 ano e
meio a dois anos, sabemos que a maioria dos pacientes, antes de chegar ao reumatologista, ele fica
rodando entre várias especialidades, ou até mesmo perdendo tempo na ortopedia.
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Em nossa percepção, a maioria da população desconhece as doenças reumáticas, seus sinais e
sintomas, assim bem como os profissionais de saúde na sua maioria desconhecem as doenças
reumáticas. A porta de entrada no SUS – Sistema Único de Saúde é as UBS – Unidades Básicas de
Saúde ou UBSF – Unidades Básicas de Saúde da Família, e as equipes de profissionais de saúde que
deveriam acolher as pessoas com doenças reumáticas, fazendo o diagnóstico precoce, não
conseguem fazer o diagnóstico pela falta de conhecimento, baixa resolutividade e efetividade na
atenção básica.
No caso da criança com reumatismo, muitas vezes a criança só é encaminhada ao reumatologista
quando esta, já foi acometida por sequelas muitas vezes irreversíveis, porque infelizmente os
profissionais da atenção básica( Pediatras), não conhecem as doenças reumáticas.
Nossa proposta é um projeto que busca capacitar os profissionais médicos clínicos, medico de saúde
da família e Pediatras com ações de capacitação e treinamento para que estes possam identificar os
sinais e sintomas precocemente e encaminhar corretamente o paciente com doença reumática ao
especialista reumatologia, para isso queremos promover um seminário aos profissionais de saúde
onde poderão ter acesso ao conhecimento que poderá fazer a diferença no diagnóstico precoce e
com isso o tratamento a fim de minimizar as sequelas e deformidades causadas pelas doenças,
porem com tratamento precoce o paciente poderá ter uma vida normal e produtiva, cooperando
com a sociedade plenamente como cidadão.
Também acreditamos que quando o paciente é empodeirado sobre sua doença, seu tratamento e
seus direitos, ele consegue entender sobre sua doença e aceitar um tratamento crônico, no caso da
criança e adolescente estes precisam ser orientados pelos pais e cuidadores sobre como ser
responsável afinal serão pacientes para o resto da vida.
O Grupar-RP e Acredite-RP também disponibiliza em sua sede, atendimentos semanais de :
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Atendimentos Realizados no Grupar no ano de 2015.
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

Nº de atendimentos
26
37
148
121
138
188
176
205
192
139
104
50
1524

O Acredite atende 450 crianças que são atendidas pelo ambulatório de Reumatologia
Infantil no HCRP Criança.
Procuramos com este apoio continuar a manter este trabalho.
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Estamos a disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários.
E contamos com o apoio desta instituição para que possamos continuar e ampliar
nosso trabalho,
Atenciosamente,

Ribeirão Preto, 05 de Março de 2016.

Ana Lúcia Silva Marçal

Maria Raquel de Freitas Nóbrega

Presidente Grupar-RP

Presidente Acredite-RP
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