


A DII CEARA,  começou através da criação de um grupo de whatsapp,  
entre a mãe de um portador de doença de Crohn (DC) e uma portadora 
de Retocolite Ulcerativa (RCU), na intenção de ajudar e trocar 
experiências entre os mesmos do grupo. Paralelo a isso, esta mãe,  fazia 
parte de um grupo de whatsapp, entre alguns portadores de DIIs no 
Brasil, o qual estava sendo criada  a DII BRASIL , já na intenção de 
serem criadas associações Estaduais em todos os Estados Brasileiros. 
Nasceu assim, a DII CEARA.

HISTÓRIA DA DII CEARÁ



A DII CEARÁ, é uma associação sem fins lucrativos com a missão de 
divulgar e informar sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais (DII):  
Retocolite Ulcerativa (RCU) e Doença de Crohn (DC). No Estado do 
Ceará participamos como facilitadores na elaboração de políticas 
públicas, promovendo, representando e orientando os portadores de 
DII na busca por seus direitos à assistência social, ao amparo 
medicamentoso, lutando  pela inclusão de assistência especializada em 
todas as fases do tratamento da doença, objetivando sua reabilitação e 
habilitação. Primamos por cultivar a solidariedade entre as pessoas com 
Doença Inflamatória Intestinal e tentamos proporcionar uma melhor 
qualidade de vida aos seus portadores e familiares.

MISSÃO



VISÃO

Ser referência no Estado do Ceará, na luta pela qualidade de vida e 
assistência aos serviços que são prestados pelo Estado e Municípios, no 
suporte e acolhimento aos portadores de doenças inflamatórias 
intestinais (DII): Retocolite Ulcerativa (RCU) e Doença de Crohn (DC). 
Quebrando tabus e preconceitos, através da educação, informação e 
garantia de direitos, com  transparência, ética e Responsabilidade 
Social.



VALORES

Responsabilidade
Compromisso

Resultados
Ética e Transparência 

Honestidade
Dedicação

Qualidade
Criatividade

Igualdade
Humanização

Integração
Respeito à Vida



EVENTOS REALIZADOS



Dr. Caio Cesar Freire 
Apresentação no Hospital 
Geral César Cals. 



Dra. Mariana Rolim 
Dra. Ticiana Rolim
Apresentação no
Hospital Geral de Fortaleza 



Dra. Amália Maria Porto 
Dra. Hildenia Ribeiro
Apresentação no Hospital 
Albert Sabin



Dra. Lucia Libanês
Dr. Marcellus Loiola 
Apresentação no Hospital 
Walter Cantídio



Caminhada Pró Doença 
Inflamatória Intestinal
Apoio ABCD
Av. Beira Mar 
Fortaleza-CE
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