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FUNDAÇÃO PRÓ-RENAL BRASIL: 25 ANOS DE 
ASSISTÊNCIA INTEGRADA AO PACIENTE RENAL 

 lançamento da campanha do Dia do Amigo em Obenefício da Fundação Pró-Renal Brasil na 
Loja Beatriz Séra foi um sucesso. Neste ano, em 
parceria com a Germer Porcelanas, a Beatriz Séra 
Presentes está ajudando a campanha "Creatinina – 
Você sabe como está a Sua?". Compre uma caneca 
e colabore! Mais informações: (41) 3312-5419.

CANECAS SOLIDÁRIAS

C
omprometida com o diagnóstico precoce pacientes são encaminhados pelas Unidades de 
da doença renal, prevenção, pesquisas e Saúde (SUS) para consulta com um nefrologista. 
avanços na área médica, a Fundação Pró- Como parte das comemorações pelos 25 

Renal Brasil comemorou, no mês de julho, 25 anos anos, foi realizado na sede da entidade o 1° 
de serviços prestados à comunidade. Trata-se de Encontro de Saúde, organizado pela coorde-
um trabalho árduo, que tem como objetivo conter nadora Anelise Marcolin e pela coordenadora de 
os avanços dos números enfermagem das clínicas 
da doença renal. de diálise Daisy Doris 

Criada em 1984 Pasqual. 
pelo médico nefrologista O encontro, além de 
Miguel Carlos Riella, a promover um simpósio de 
Fundação Pró-Renal, com Atualização em Diálise 
o passar dos anos,  pas- Peritoneal, realizado por 
sou a oferecer assistência Francisco Fabrini, da 
integrada, no intuito de Baxter, teve como objetivo 
minimizar o sofrimento e integrar as equipes de 
elevar a qualidade de vida profissionais de saúde e 
dos pacientes. “No início o divulgar os programas e 
sonho era de criar uma resultados da Fundação 
fundação de amparo à Pró-Renal Brasil. 
pesquisa, mas logo ficou Cerca de 100 pes-
evidente que as neces- soas estiveram presentes 
sidades dos pacientes e assistiram a atrações, 
renais eram tantas que a assistência médica inte- como apresentação de tango, música celta e 
gral passou a ser a nossa prioridade”, afirma degustação de coquetéis.
Riella, presidente da Fundação Pró-Renal Brasil. “O sucesso do evento só foi possível com a 

Por mês, mais de 3.000 pacientes são integração das equipes da Fundação Pró-Renal e 
beneficiados pela Fundação Pró-Renal. Esses das Clinicas”, afirma Anelise Marcolin. 

Em setembro os veículos da Rede Paranaense de Comunicação vão exibir a campanha de 25 
anos da Fundação Pró-Renal Brasil. A campanha será exibida na TV Paranaense, Jornal 
Gazeta do Povo, Portal RPC e 98 FM.

Campanha da Creatinina em rede nacional
Durante os meses de julho e agosto, a Rede Globo veiculou a campanha da creatinina da Fundação Pró Renal 
Brasil com a atriz Regina Duarte no sinal que é recebido pelas antenas parabólicas. Com isso, a campanha atingiu 
cerca de 40 milhões de pessoas em todo o país, conscientizando-as sobre a importância do exame de creatinina.

ercebendo um alto consumo de copos plásticos dentro da Fundação Pró-
Renal Brasil, Thiago Almeida e Iraci Fernandes dos Santos, funcionários 
da instituição, decidiram promover uma campanha de redução de custos. P

Porém, o resultado foi muito além: tornou-se uma ação de sustentabilidade. 
A proposta era simples, bastava que cada funcionário utilizasse sua 

própria caneca ao invés dos copos plásticos. Com isso, em dois meses a Pró-
Renal deixou de consumir aproximadamente 18 mil unidades de copos 
descartáveis.

“Além da economia, deixamos de produzir uma grande quantidade de lixo 
ambiental”, afirma Thiago Almeida. “Cada um tem sua caneca ou xícara, trazidas 
de casa ou compradas na própria fundação, contribuindo com a campanha da 
Creatinina, o que traz mais benefícios para os pacientes renais”, conclui Iraci 
Fernandes dos Santos.

Segundo o site do Ministério do Meio Ambiente, a maior parte - mais de 
80% - dos plásticos pós-consumo no Brasil vai acabar depositada nos aterros 
sanitários, nos lixões, nas ruas, parques, lagos, rios, mares, ou seja, no meio 
ambiente, acumulando-se nestes locais por décadas antes que comecem a se 
degradar. No caso de copos plásticos, esse processo leva quase 100 anos.

FUNCIONÁRIOS DÃO EXEMPLO DE SUSTENTABILIDADE

TROTE SOLIDÁRIO
 Unicuritiba apoia a Fundação Pró-Renal Brasil na Aimplantação do projeto Trote Solidário. O objetivo 

desta ação é despertar a consciência dos alunos, 
envolvendo-os numa campanha de cunho social. Os 
calouros poderão colaborar com a doação de 1 litro de 
leite.

Campanha 25 anos na RPC
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Programe-se:
> 17 de outubro - FEIJOADA SOLIDÁRIA - no Bourbon Curitiba Convention Hotel (Rua Cândido Lopes, 102), a partir 
das 12h. 

> 25 de outubro - SESC CIDADÃO – JUSTIÇA NOS BAIRROS - projeto tem o objetivo de proporcionar assistência 
jurisdicional, disseminar informações e prestar serviços gratuitos sobre saúde, trabalho e lazer à comunidade, 
promovendo o bem-estar social e a cidadania. Na Unidade Portão do SESC (Rua João Bettega, 770), das 09h às 17h.

> De 02 a 04 de dezembro - X CIOPAR - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ - A 
Fundação Pró-Renal Brasil vai orientar os profissionais da saúde sobre os riscos de desenvolver a doença renal - 
no Estação Embratel Convention Center (Av. Sete de Setembro, 2775), das 8h às 18h.

tividade importante para arrecadação de Adoações, o telemarketing da Fundação Pró-
Renal Brasil tem outro objetivo essencial: a 
prevenção da doença renal. 

Todos os  meses,  são rea l izados 
aproximadamente 65 mil contatos, visando sensi-
bilizar e orientar a população. 

Roberto Camargo, gerente do telemarketing 
da Fundação Pró-Renal Brasil, afirma que a 
conscientização é o primeiro passo para a 
prevenção. “Caso a pessoa queira contribuir com 
uma doação espontânea, vai ajudar a melhorar a 
qualidade de vida do paciente”, conclui. 

TELEMARKETING EM AÇÃO



DOAÇÃO INSTITUTO PRÓ-CIDADANIA DE CURITIBA (IPCC)

 Fundação Pró-Renal Brasil estabeleceu 
parceria com o Instituto Pró-Cidadania de ACuritiba (IPCC). O acordo prevê a doação 

mensal de 50 latas de leite em pó até dezembro de 
2009.  A entidade também recebeu 700 cobertores 
doados pela Campanha Doe Calor, coordenada 
pela Fundação de Ação Social (FAS) e pelo IPCC. 
"Essa doação faz parte de um montante que 
poderá ser aumentado conforme a demanda da 
instituição", disse a presidente da FAS e primeira-
dama de Curitiba, Fernanda Richa.

Atualmente cerca de 3.000 pacientes são 
cadastrados e recebem algum tipo de benefício da 
Fundação Pró-Renal Brasil. “A doação é 
importante porque complementa o cuidado com o 
paciente ” afirma Marila Riella, vice-presidente da 
Fundação Pró-Renal Brasil. 

ALMOÇO COM O GOVERNADOR ROBERTO REQUIÃO
pós reunião na Secretaria de Assunto Especial 
de Relação com a Comunidade, Miguel Carlos ARiella, presidente da Fundação Pró-Renal Brasil, 

juntamente com a diretoria da entidade, almoçaram 
com o governador do Paraná, Roberto Requião, no 
Palácio Iguaçu. Estiveram presentes Gilberto Martins, 
secre-tário de Saúde do Estado do Paraná, Orlando 
Pessuti, vice-governador do Estado, Beth Pavin, 
deputada estadual, Milton Buabssi, do Paraná em Ação, 
e autoridades do governo.

Riella falou sobre a necessidade de equipa-
mentos específicos para a inauguração do Hospital Dia, 
espaço para a realização de cirurgias de pequeno porte, 
onde vão ser realizados procedimentos cirúrgicos que 
possibilitem o ingresso precoce do paciente na terapia, 
como a colocação da fístula arterio-venosa para a 
realização da hemodiálise e o implante de cateter 
peritoneal para diálise peritoneal domiciliar.  

 médica Aymara Badell Moore e a enfermeira 
Yuliet Ballard Álvarez, ambas cubanas, vieram a ACuritiba para realizar treinamento na Clínica de 

Doenças Renais da Fundação Pró-Renal Brasil. “Estou 
surpresa pela qualidade do trabalho, tanto na medicina 
quanto na área de enfermagem”, afirma a médica 
Aymara Badell Moore. O que mais a impressionou foi a 
integração dos serviços. Yuliet diz ter gostado da forma 
humana como os funcionários tratam os pacientes. 
“Eles são atendidos em todas as áreas. É realmente 
muito bonito”, destaca.

Médicos e enfermeiras que residem na 
Tanzânia também estiveram na Fundação. Naquele 
país não existe diálise. A boa notícia é que, em agosto 
de 2009, pela primeira vez uma criança pôde realizar o 
tratamento de diálise peritoneal, fruto do conhecimento 
obtido na Pró-Renal Brasil.

REFERÊNCIA PARA OUTROS PAÍSES

Como é estar à frente de Precisamos ser uma insti-
uma entidade que é refe- tuição mais sólida do ponto de 
rência nacional no aten- vista financeiro, para não 
dimento ao paciente renal? sucumbir à qualquer intem-
É gratificante ver o que conse- périe. Ter previsão segura de 
guimos ao longos desses renda permite planejar melhor 
anos. Não foi fácil, foi um o futuro.
trabalho árduo, mas como 
costumo dizer, nada resiste ao Fale sobre o Hospital Dia.
trabalho, à dedicação. Pequenos procedimentos po-

derão ser feitos em caráter 
Quais foram as principais ambulatorial. Dispensa a inter-
conquistas da instituição? nação, a espera por vagas, 
Creio que a expansão da minimiza o risco hospitalar, 
assistência aos pacientes diminui os custos.
renais, com equipe multi-
disciplinar e com ampliação Qual será o tema da cam-
dos benefícios, como cestas panha do Dia Mundial do 
básicas, medicamentos, entre Rim 2010 ? 
outras. O enfoque será em diabetes e 

o rim, alertando para a 
Quais os objetivos da associação. Hoje mais da 
Fundação Pró-Renal Brasil metade dos pacientes que 
para os próximos anos? fazem diálise são diabéticos.

COM A PALAVRA: MIGUEL CARLOS RIELLA
dealizador e fundador da Pró-Renal Brasil, o médico nefrologista Miguel Carlos Riella falou ao InfoRenal a 
respeito dos 25 anos da entidade, novos desafios e objetivos para o futuro. Leia abaixo a entrevista do 
presidente da Fundação Pró-Renal Brasil.I
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HOSPITAL DIA
 necessidade de um espaço para a realização de cirurgias de pequeno porte e o 
desenvolvimento de pesquisas compatíveis com o trabalho desenvolvido pela Aequipe multiprofissional da Fundação Pró-Renal Brasil fez com que a instituição 

concentrasse seus esforços na reforma do segundo andar de sua sede. 
A obra já está pronta e vai ser inaugurada dentro em breve, batizada como 

Hospital Dia. Nesta nova ala, vão ser realizados procedimentos cirúrgicos que 
possibilitem o ingresso precoce do paciente na terapia, como a colocação da fístula 
arterio-venosa para a realização da hemodiálise e o implante de cateter peritoneal para 
diálise peritoneal domiciliar. 
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