
GRUPO DE APOIO AOS PACIENTES 
REUMÁTICOS DO CEARÁ

ADVOCACY PARA GARANTIA DO IMPACTO SOCIAL



“LINHA DE CUIDADO EM REUMATOLOGIA PARA O ESTADO DO 
CEARÁ”

Advocacy é parte de um processo que envolve a busca de mudanças –

mudança de uma situação que se considera injusta ou inadequada;

mudança de uma política; mudança de uma condição. Este processo

implica pelo menos três fases distintas:

Identificar problemas  +   Encontrar soluções  = Realizar Mudanças em Políticas e/ou 

Programas



AÇÕES DE ADVOCACY EFETIVAS IMPLICAM NA CAPACIDADE DE 
INFLUENCIAR A FORMULAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 
DE POLÍTICAS E DECISÕES, ATRAVÉS DE: 

Sensibilização de gestores, formuladores de políticas e outros tomadores de 
decisões; 

Criação de propostas de reformulação de políticas, legislação/ normas e 
orçamentos; 

Criação de estruturas e processos de tomada de decisão mais transparentes.
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O município é o executor das políticas de saúde, e a Atenção Primária (APS), é a porta

de entrada do sistema de saúde, o espaço da gestão do cuidado dos usuários, cumpre

papel estratégico nas redes de atenção, ordenadora da atenção do cuidado. Para isso,

é fundamental que seja resoluta, o que, por sua vez, depende da capacidade clínica e

de cuidado de suas equipes, do grau de incorporação de tecnologias duras

(diagnósticas e terapêuticas) e da articulação da Atenção Básica com outros pontos da

rede de saúde.

Neste contexto, a Linha de Cuidado, o fluxo assistencial e os critérios de

encaminhamento são ferramentas, que orientam os profissionais de saúde na gestão do

cuidado.
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OBJETIVO: Criar uma Linha de Cuidado em Reumatologia com a finalidade, organizar as ações e serviços 

de forma integral aos usuários com doenças Reumáticas, por meio da comunicação horizontal entre todos os 

pontos de atenção. 

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS: O GARCE solicitou a realização de uma audiência pública na Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará, com a participação de deputados, do Ministério Público, médicos 

Reumatologistas, pacientes, profissionais de saúde da equipe multidisciplinar e imprensa. 

IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO: Após a realização da audiência pública, foi proposto pelo Ministério Público 

do Ceará a criação de uma linha de cuidado para a Artrite Reumatoide e Lúpus. Tomamos a iniciativa e 

reunimos para a formação do Grupo de Trabalho representantes do GARCE, da Sociedade Cearense de 

Reumatologia, representantes de diversos órgãos tomadores de decisões da Secretaria de Saúde do Estado 

do Ceará e Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e equipe multiprofissional para discussão e 

elaboração da linha de Cuidado. 
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DESAFIOS: 

1- Criação e Construção da Linha de Cuidado para Lúpus e Artrite Reumatoide envolvendo, GARCE, 

Sociedade Cearense de Reumatologia, gestores e tomadores de decisões dos diversos órgãos responsáveis 

das secretarias de saúde do estado do Ceará e do município de Fortaleza-Ceará; 

2-A recorrente falta de medicamentos para a Artrite Reumatoide e Lúpus nos centros de dispensação; 

3-Estabelecer quantidade de medicamentos que devem ser adquiridos; 

4-Gerar documento e registrar através de protocolo na SESA que determine o abastecimento das 

farmácias de dispensação com acréscimo de 20% prevendo novos pacientes.
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Resultados: 
1- Nas reuniões da linha de cuidado obtivemos participação efetiva do GARCE, de três representantes da Secretaria de Saúde do 

Estado, de dois representantes da Secretaria Municipal de Saúde, 03 representantes do Coordenadoria de Assistência Farmacêutica,

farmacêuticos responsáveis pelos centros de referência, médicos da Sociedade Cearense de Reumatologia.

2- Elaboração e formalização do Documento da Linha de Cuidado com assinaturas dos participantes através de formulário específico.

3- Elaboração de uma Portaria para cumprimento da Linha de Cuidado para assinatura do Gestor Estadual.

4- Aprovado na Assembleia Legislativa o I Centro Especializado em Artrite Reumatoide e Lúpus no estado do Ceará, o documento 

encontra-se na Comissão de Finanças do Estado.

5- Atualizada e aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a lei de atenção a pessoa com Lúpus com o objetivo de 

garantir mecanismos de atendimentos e tratamentos. 

6- Aprovado o Dia de Atenção à Pessoa com Artrite Reumatoide e o dia estadual de luta contra o Reumatismo (12 de outubro), 

aprovado o Dia de Atenção à pessoa com Lúpus no estado (10 de maio) com o objetivo de disseminar informações sobre estas 

doenças para a população, através de, campanhas educativas promovidas pelo estado em parceria com o GARCE e Sociedade 

Cearense de Reumatologia. 
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O QUE FOI APRENDIDO

1- Com a jurisprudência de um documento direcionado a uma doença reumatológica podemos 

reivindicar para outras patologias e beneficiar outros pacientes. 

2- Provocar a criação de novas linhas de cuidado para outras patologias reumáticas. 

Ressaltamos a participação da Sociedade Cearense de Reumatologia que abraçou a causa, foi 

e tem sido nosso maior parceiro nessa ação de advocacy que veio beneficiar os pacientes 

Reumáticos do Estado do Ceará.



GRUPO DE APOIO AOS PACIENTES REUMÁTICOS 
DO CEARÁ

REGISTRO DAS REUNIÕES 

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ



GRUPO DE APOIO AOS PACIENTES REUMÁTICOS 
DO CEARÁ 

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO
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