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AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA
ambulatório de nefrologia da Fundação Pró-Renal Brasil conta com uma
equipe multiprofissional, incluindo um
corpo clínico de 16 médicos especialistas em
nefrologia, enfermeiras, nutricionistas, assistentes sociais, entre outros.
As especialidades oferecidas são:
nefrologia geral, litíase renal, osteodistrofia
renal, e glomerulopatias.
O foco do atendimento ambulatorial da
Pró-Renal está no tratamento conservador,
que objetiva reduzir a progressão da doença
renal crônica, educar e preveni-la.
O paciente atendido recebe orientações sobre a doença renal e sobre a
importância da aderência ao tratamento que
engloba modificações do estilo de vida,
alimentares e medicamentosas.
Para ser agendada uma consulta com
um nefrologista é necessária uma consulta
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prévia com um clínico-geral, que vai avaliar a
situação e encaminhará um pedido de
consulta com o nefrologista.
O caminho para qualquer consulta com
um médico especialista começa na Unidade
de Saúde!

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
RECEBE PACIENTES E FAMILIARES

Regina Duarte apoia a campanha

D

iabetes foi o tema da 4º edição do Programa de Educação
Continuada, palestras motivacionais com o objetivo difundir
o conhecimento sobre a prevenção de doenças, estimular a
continuidade do tratamento e melhorar a qualidade de vida.
Após as palestras, os pacientes assistiram uma peça
teatral encenada pelos funcionários da Fundação Pró-Renal e
participaram da demonstração e degustação de doces sem
açúcar. Cada paciente recebeu um kit que incluía um livro de
receitas elaborado pela equipe de nutrição e o cartão do
diabético. O próximo encontro está previsto para maio de 2009 e o
tema será Hipertensão.

Programe-se:

CIPA Pró-Renal

- De 05 a 07/05: Feira de Saúde na SIPAT da Volkswagen
- De 11 a 15/05: Feira de Saúde na SIPAT da Copel
Mossunguê
- De 12 a 14/05: Feira de Saúde na Associação dos
Economiários do Paraná
- De 18 a 22/05: SIPAT Pró-Renal

EXPEDIENTE

- Dia 20/05: Palestra de Prevenção na Cassol Pré-Fabricados
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o Brasil diversas iniciativas marcaram o
Dia Mundial do Rim. Em Curitiba, a
Fundação Pró-Renal realizou uma grande
campanha de conscientização: na Praça Rui
Barbosa aconteceu a II Semana Integrada de
Prevenção à Doença Renal e à Hipertensão;
foram montadas Estações de Saúde nos
Supermercados Angeloni e Condor, Shoppings
Cidade e Crystal Plaza e nas unidades dos SESCPR nos bairros Portão e Centro.
Na cidade de Laranjeiras do Sul, também
foi realizada a II Semana Integrada de Prevenção
à Doença Renal e à Hipertensão, em parceria com
o Paraná em Ação.
Para realizar todas essas ações, a PróRenal contou com importantes parcerias, sendo a
principal com o SESC Regional.

Fundação PRÓ-RENAL BRASIL
Avenida Vicente Machado, 2.190, Batel, Curitiba/PR
Fone (41) 3312-5400
Website: http://www.pro-renal.org.br
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atriz Regina Duarte é a nova estrela da
Campanha da Creatinina, que chama a atenção
para a prevenção dos problemas renais.

Resultados:
Na II Semana Integrada de Prevenção à Doença
Renal e a Hipertensão foram realizados 781 exames
parciais de urina,
dos quais:
·
8% apresentaram proteinúria
·
55% apresentaram leucocitúria
·
6% apresentaram bactéria na urina
·
4% apresentaram glicose na urina
·
26% apresentaram sangue na urina
Para alertar sobre os riscos de hipertensão na
doença renal, foram realizados:
·
3.106 aferições da pressão arterial
E os trabalhos não pararam por aí. A equipe
multiprofissional da Fundação Pró-Renal Brasil
realizou:
·
380 avaliações podológicas
·
120 avaliações nutricionais
·
5.774 folhetos foram distribuídos.
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PRÓ-RENAL GOLF DAY E
JANTAR DOS CHEFS

ESPAÇO DOS PACIENTES: É POR ELES QUE A PRÓ-RENAL TRABALHA

Dia 03/05, no Iguaçu Eventos, concerto do
renomado maestro João Carlos Martins, em
comemoração dos 10 anos do setor de eventos
da Pró-Renal.

A

conteceram em março o Pró-Renal Golf
Day e o Jantar dos Chefes, em benefício
da Fundação Pró-Renal.
Realizado no Graciosa Country Club, o
torneio de golfe contou com a participação de
100 jogadores, sendo vencedores Gilmar
Carvalho e Luciana Fuchs.
À noite, mais de 180 pessoas saborearam as especialidades dos chefs Daniela
Prosdócimo, Junior Durski, Fabrício Macedo,
Geraldine Miraglia, Edson Vianna e Alexandre
Bresanelli.

Liquidação Solidária
Brechó da Fundação Pró-Renal Brasil, uma das mais importantes
fontes de arrecadação da entidade, acaba de entrar em
liquidação. Dentre os vários itens oferecidos, é possível
encontrar peças com preços a partir de R$ 1,00, indo até vestidos de
festas custando R$ 50,00. Horário de funcionamento: de segunda a
sexta, das 9h até às 16h
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Pró-Renal Brasil tem como missão ser uma Fundação ligada à educação e tratamento da
Doença Renal Crônica, fornecendo excelente serviço no atendimento às necessidades
biopsicosociais dos pacientes e desenvolvendo avançadas pesquisas científicas e tecnológicas.
Dentre seus valores, destaca-se o conhecimento e atendimento das necessidades dos doentes renais.
Por isso, o InfoRenal apresenta a história da paciente Eliete de Pol Poniwas, que infelizmente nos
deixou recentemente, contada por seu marido, Hugo Walter Poniwas.
InfoRenal: Como vocês descobriram a doença?
Hugo: Minha esposa Eliete sempre foi hipertensa. Já apresentava
problemas renais, mas não estava
tendo o acompanhamento clínico
adequado. Sempre estive com ela
para acompanhar o tratamento, e
constatei que as duas maiores
causas da doença renal, são
hipertensão e diabetes.
InfoRenal: Como chegaram até a
Fundação Pró Renal?
Hugo: Através de um amigo, que
nos indicou o nome do Doutor
Miguel Carlos Riella. Marquei uma
consulta e, primeiramente, o Dr.
Riella nos encaminhou a São
Paulo para um procedimento
cirúrgico de aneurisma da aorta,
que salvou a vida dela. Quando
voltamos a Curitiba, o Dr. Riella assumiu o
tratamento renal. Esse tratamento foi sempre muito
bem acompanhado e, alguns meses após a
preparação da fístula, ela iniciou a hemodiálise na
Clínica do Cajuru.
InfoRenal: Quanto tempo a Sra. Eliete fez
hemodiálise?
Hugo: Ela fez hemodiálise por mais de um ano. E
sempre recebia um ótimo tratamento por parte da

equipe da Pró Renal e da Clínica
do Cajuru, pois eu acompanhava
esse atendimento. Como a doença
renal é muito sacrificante para o
paciente, a família tem papel
fundamental em dar o suporte
necessário para que a pessoa não
tenha nunca o sentimento de
invalidez. E a clínica também tem
um grande papel no tratamento, no
que diz respeito ao aspecto
emocional. Esse atendimento
sempre foi muito bom, por parte de
toda equipe da Pró Renal.
InfoRenal: Qual a mensagem
que o senhor e sua família
gostariam de deixar para a
Fundação Pró-Renal e toda a
comunidade?
Hugo: Minha família e eu temos
muito carinho pela Pró-Renal, bem
como respeito e adimiração pelo Dr. Riella, que
atendeu minha esposa com muita dedicação e
profissionalismo. Mesmo com o falecimento de
minha esposa Eliete, em reconhecimento ao
trabalho da Fundação e ao atendimento do Dr.
Riella, vamos manter a contribuição mensal, com o
débito na conta de luz. Essa é maneira de
expressarmos a nossa gratidão pelas pessoas da
Pró-Renal, que nos deram sempre um atendimento
muito amigo. Muito obrigado!

Prestação de Contas
2008
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3.840 pacientes cadastrados:
1.588 cestas básicas distribuídas mensalmente
- 721 acompanhamentos psicológicos
- 8.644 orientações nutricionais
- 2.837 procedimentos podológicos
- 2.019 procedimentos odontológicos
- 3.456 consultas de enfermagem
- 5.725 atendimentos na farmácia
- 20.850 unidades de medicamentos dispensados
aos pacientes
- 77.868 lanches fornecidos aos pacientes em
hemodiálise nas clínicas
- 838 auxílios no transporte dos pacientes
- Mais de 4.000 benefícios distribuídos
- 42 feiras de saúde realizadas, com quase 10 mil
participantes orientados sobre a doença renal
-

Transporte Social

O

s pacientes em hemodiálise da Clínica
Campo Largo agora passam a contar com
um novo veículo. A doação foi feita pela Prefeitura
Municipal, o que significa mais qualidade de vida
e segurança para quem tanto precisa.

