




APRESENTAÇÃO :

Fundação: A criação da associação fez-se necessária visto a falta de 
uma entidade representativa dos portadores de doenças inflamatórias 
intestinais no Estado de Sergipe e com o intuito de mobilizar os 
pacientes em busca de avanços em diferentes âmbitos do tratamento.
O ponta pé inicial foi dado após o FODADII 2019 após incentivos dos 
organizadores.



• Sergipe conta com dois ambulatórios especializados em DII, ambos em Hospitais Universitários
Federais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), um localizado na capital, Aracaju e outro
no interior do Estado, na cidade de Lagarto.

• Neles são realizadas as consultas periódicas e, em caso de urgência, o Hospital Universitário de
Lagarto possui “porta aberta” para receber os portadores de DII se ocorrer alguma complicação.

• Não foi possível obter o número de atendidos por esses hospitais por questões burocráticas.

• A maioria dos exames de rotina solicitados pelos médicos são feitos no respectivo hospital de
origem do paciente ou no município onde reside.

• O Centro de Atenção a Saúde de Sergipe (CASE) é responsável por toda demanda de cadastro e
distribuição de medicamentos de alto custo em todo Estado.



PRIMEIROS PASSOS:

Ao identificar as principais lacunas no tratamento oferecido, foi realizado um levantamento onde
questionou-se aos pacientes sobre suas impressões, com enfoque para as seguintes questões:

• Fornecimento de medicamentos: atualmente o fornecimento de medicamentos está praticamente
normalizado, a principal exceção é o supositório de Mesalazina que há cerca de 1 ano e meio não
está disponível. A burocracia é uma reclamação constante no que diz respeito ao atendimento no
CASE.
• Rotina Alimentar: existem muitas dúvidas, falta de informação e de profissionais que orientem
dietas individuais para auxiliar no tratamento, e manter o paciente em remissão. Principalmente o
entendimento sobre a particularidade de cada doença.
• Atendimento médico: a maioria dos pacientes consideram satisfatória a assistência médica recebida, 
especialmente as consultas de rotina. Que geralmente são realizadas a cada três meses para um 
melhor controle.



AÇÕES:

FOPADII 2019



MAIO ROXO



• Fortalecer a Associação buscando atender aos anseios dos pacientes;

• Fixar os eventos da ADIISE no calendário anual de eventos de saúde em Sergipe;

• Divulgar as doenças inflamatórias intestinais, diagnóstico, tratamento e fatores de qualidade de vida. Para isso
promover tais ações:

Caminhada (local a definir);

Intervenções em locais estratégicos, com grande público (CASE, CAISM, Faculdades, HUL).

PRETENSÕES: 
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