
LINHA DE CUIDADO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM DOENÇAS REUMÁTICAS  
DO ESTADO DO CEARÁ-BRASIL

Organizar as ações e a comunicação horizontal entre os diferentes níveis de atenção a fim  
de facilitar o cuidado aos usuários com doenças reumatológicas

Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Ceará – GARCE | Secretaria da Saúde do Estado  
do Ceará – SESA | Secretaria de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional | Secretaria da  

Saúde do Município de Fortaleza (SMS) | Sociedade Cearense de Reumatologia – SCR |  
Secretaria Executiva de Políticas de Saúde

APRESENTAÇÃO

A Linha de Cuidado em Reumatologia do  
Estado do Ceará-Brasil tem uma relação  
direta com o compromisso da gestão na  
busca por melhoria do acesso e promoção 
da  qualidade de vida da população, por 
meio de  ações de promoção da saúde, 
prevenção,  diagnóstico e tratamento em 
todos níveis de Atenção. O presente 
documento foi construído de forma coletiva, 
com ampla  participação dos atores sociais 
diretamente  envolvidos com o tema em 
questão, com o  objetivo de facilitar o acesso 
à população das  ações e serviços de saúde. 
A Linha de  Cuidado é mais uma das 
estratégias  utilizadas para organização dos 
serviços e ações de saúde, fundamentada 
em dados epidemiológicos pré-existentes, 
Necessidade da população (conforme 
avaliação da demanda) e na análise da 
capacidade instalada. Este documento 
descreve as ações e os serviços  de saúde a 
serem desenvolvidos em cada  nível de 
atenção à saúde: Atenção Primária,  
Secundária e Terciária e nos diferentes  
pontos de atenção da Rede Assistencial de  
Saúde, considerando as condições clínicas  
verificadas, dentre outras informações. O  
Ceará é o primeiro Estado do Brasil a  
oficializar uma Linha de Cuidado em  
Reumatologia.

RESULTADOS

Desenvolvimento de instrumento para  
estratificação do risco da população com  
Doenças Reumáticas de acordo com a  
classificação de seu estágio clínico;  
Estruturação da linha de cuidado para 
doenças reumáticas, envolvendo o  
atendimento ambulatorial ao paciente, a  
assistência farmacêutica, a distribuição de  
medicamentos através das farmácias de 
dispensação; Revisão por parte da  
Secretaria de Estado da Saúde dos  
protocolos para padronizar a dispensa de  
medicamentos para o tratamento da  
Osteoporose e medicamentos judicializados  
para o tratamento do Lúpus; Conquista da  
dispensação de FPS destinado a pacientes  
com lúpus no município de Fortaleza; 
Descentralização do atendimento em  
Reumatologia na capital e no interior do  
Estado, visando a utilização das policlínicas  
de bairros e policlínicas regionais. Foram  
implantados ambulatórios de Reumatologia  
em duas policlínicas em Fortaleza; 
Possibilitou a  aquisição de forma 
administrativa do  medicamento 
micofenolato de mofetila para  pacientes 
com lúpus; O GARCE mantém  linha direta 
com a Coordenação de Políticas  de Saúde 
e Assistência Farmacêutica da  Secretaria 
de Saúde do Estado do Ceará.

CONCLUSÕES

Diante do aumento da expectativa 
de  vida e das doenças crônicas no  
mundo ocidental, revela-se a  
necessidade de aprimorar as ações  
de saúde, com o objetivo de reduzir  
a progressão da doença, diminuir  
hospitalizações, mortalidade e  
atenuar os impactos negativos da  
doença para o indivíduo, para a  
família e toda a sociedade.
Espera-se com este trabalho que  
possamos oferecer uma melhor
orientação aos profissionais de  
saúde, aos gestores e aos pontos de  
atenção da Rede de Atenção à  
Saúde, contribuindo para a  
organização dos processos de  
trabalho e dos serviços, de acordo 
com suas competências e  
responsabilidades, para um melhor  
atendimento às necessidades da  
população.

CONTRIBUIÇÃO DO COACHING  
LEADERSHIP NA EXECUÇÃO DO  

PROJETO

Implementamos o programa 
Dashboard como ferramenta de 
auxílio na execução do projeto e na  
implementação de ações, aplicando 
o  planejamento estratégico, 
definição  das metas e objetivos 
claros,  medimos indicadores de 
desempenho  e o monitoramento 
dos resultados que  ajudaram para o 
êxito do Projeto Linha  de Cuidado.


