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APRESENTAÇÃO
Implementamos o conteúdo do Curso 
Coaching Leadership sobre Advocacy em 
sua Organização promovido pela Alianza 
Latina e realizado de maneira efetiva e de 
acordo com as necessidades do nosso 
público alvo. 
O projeto Capacitando  Profissionais da  
Atenção Básica em Artrite Reumatoide (AR) 
capacitou equipes de 10/42 Postos de Saúde 
da Família-PSF, no período de  03/2015 a 
08/2016, para desenvolverem posturas,  
ações educativas  e preventivas em  AR no 
trato com crianças, adolescentes e adultos 
em Petrópolis-RJ. 

PÚBLICO ALVO
Equipes de profissionais da área da atenção 
básica – Postos de Saúde da Família, PSF

OBJETIVO
Diminuir o tempo entre o início dos 
sintomas até o diagnóstico correto da AR 
que leva em média 5 anos; motivo pelo qual  
ainda existem pacientes evoluindo para 
deformidades e absenteísmo no trabalho e 
escolas devido à falta de diagnóstico e 
tratamento precoces.

RESULTADOS

CONCLUSÕES
O projeto teve um impacto social e 
econômico muito grande considerando os 
resultados obtidos: # diminuição  do nº de 
pacientes sem tratamento ou com 
tratamento inadequado; # menor nº de 
pacientes sem deformidades; # aumento do 
nº de pessoas  inseridas no mercado de 
trabalho

Esse projeto de Educação  Continuada 
permanece sendo desenvolvido pelo 
Instituto Gruparj Petrópolis em parceria 
com a Secretaria de Saúde de Petrópolis e 
está mudando, para melhor, o cenário da 
Artrite Reumatoide na região serrana do Rio 
de Janeiro, Brasil. Além de influenciar a 
criação pela Secretaria de Saúde de um 
centro de infusão especializado para 
atendimento aos pacientes do SUS que, 
hoje pagam pela infusão de medicamentos 
imunobiológicos para tratamento em 
reumatologia.
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