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Com você fazemos mais pela vida
Em 2010, a FPR realizou mais de 35.000 Atendimentos Renais. Veja os números abaixo:

I - Assistência de Nefrologia Integrada

Descrição / atividade

Consultas médicas

Pacientes atendidos

Especialidades:

Nefrologia geral

Cirurgia vascular

Transplante

Ambulatório conservador:

Enfermagem 

 Nutrição 

Podologia 

Psicologia 

Odontologia 

Serviço social 

Benefícios:

Suplementos alimentares

Cestas básicas

Medicação

Exames complementares

Lanches

1.850

1.300

395

303

1.850

1.101

638

651

1.453

2.040

153

3.240

818.832

5.914

77.868

Pacientes

 Unidades

Pacientes

Números Atendimentos

Procedimentos

4.285

2.841

839

605

4.360

8.075

6.201

4.548

2.554

13.430

Consultas

II - Centro de Nefrologia Intervencionista

Confecção de Fístula Artério-Venosa (FAV)

Implante de Catéter Peritoneal- CAPD

Biopsia Renal

189

82

2

294

111

2

III - Programa de Prevenção da Doença Renal

Feiras de Saúde Comunitárias

Feiras de Saúde Empresas

46

13

10.176

1.109
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Responsabilidade Social

Parcerrias que fazzem a differença
paraa a Fundaçção Pró-RRenal

1 - Restaurante Nakaba:
Coquetel Solidário de inauguração - 15/09/2010

Na inauguração do Restaurante Nakaba, o proprietário, Sr. Al-
berto Nakaba, proporcionou um coquetel para convidados em 
que parte da renda foi revertida em benefício da Pró-Renal Brasil, 
totalizando o valor de R$ 2.525,00.

Sr. Makoto Nakaba entrega o cheque para Ivana Clauber

2 - Restaurante Mangiare Felice - Cantina Juvevê:
Gnocchi Solidário - de 30/11 a 05/12 de 2010.

O Sr. João Carlos Cespedes, proprietário do Restaurante 
Italiano Mangiare Felice, realizou uma Ação de Gastronomia 
Solidária em que o valor da venda dos pratos Gnocchi à Ita-
liana e Gnocão à Italiana foram revertidos para a Pró-Renal 
Brasil, totalizando o valor de R$ 3.036,58. Bazar da Receita Federal - Sede Pró-Renal

3 - Bazar Pró-Renal:
No dia 11 de dezembro de 2010 aconteceu o bazar benefi -

cente com mercadorias apreendidas pela Receita Federal em que 
o valor das vendas das mercadorias benefi ciaram o tratamento 
dos Pacientes Renais.

Com esses recursos foi possível adquirir equipamentos médi-
cos para ambulatório e centro cirúrgico como uma Centrífuga Ex-
celsa de Bancada, equipamento que vai auxiliar o diagnóstico mi-
crobiológico para tratamento das Infecções Peritoneais - CAPD.

Fim de Ano

Confratternizaçãoo de Finall de Ano:
Pró-Rennal e Clíniccas - 14/112/2010

Pelo terceiro ano con-
secutivo aconteceu a Fes-
ta de Confraternização de 
final de ano integrando 
as equipes da Pró-Renal e
Clínicas no Restaurante 
Dom Antônio. Durante o 
evento, 26 dos 180 cola-
boradores com mais de 10 
anos foram homenageados 
pelo presidente do grupo, 
Miguel Carlos Riella.

Gastronomia Bazar Pró-Renal
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Odontoloogia - Umm programaa de REABILITAÇÃO BUCAL
ccontínuo ee preventivvo ao pacciente renaal 

Consulltoria SEBBRAE - Bussca por mmelhoria coontínua
Um Projeeto de Creescimentoo Profi ssioonal e Insttitucional 

A consultoria com o SEBRAE iniciou em agosto de 2010 e 
teve como objetivo melhorar o processo de planejamento es-
tratégico, a efi ciência e a qualidade dos serviços.

Neste encontro foi feita entrevista com os coordenadores, 
onde todos responderam perguntas pertinentes à Instituição. 
Foram analisados os módulos: Financeiro, Gestão Estratégica, 
Gestão de Pessoas e Marketing. 

Com o diagnóstico, iniciou-se o trabalho de planejamento 
estratégico, traçando um plano de ação para cada unidade de 
trabalho com objetivos e metas. 

A Consultoria foi finalizada em dezembro com a apresen-
tação do diagnóstico e score para diretoria e colaboradores. 
Tivemos uma excelente avaliação destes módulos, o que nos 
credencia na qualidade do processo estratégico, gestão de 
pessoas e na excelência de nossa gestão financeira. Como 

era esperado o módulo que necessita mais atenção é o setor 
de marketing, ponto estratégico para uma Instituição sem 
fins lucrativos.

 Este é um processo de melhoria contínua onde colabora-
dores, pacientes e parceiros devem estar engajados na missão 
da Instituição que é prover a Assistência Integrada do Doente 
Renal em todos os estágios de sua doença, bem como realizar 
Campanhas de Prevenção gratuitas para a comunidade.

 Segundo Anelise Marcolin, diretora geral, o grande desa-
fi o é melhorar a comunicação, intensifi car o relacionamento e 
ações de marketing nos variados segmentos da sociedade. Já 
contamos com o apoio de mídias gratuitas, empresas parceiras 
e contribuintes, mas temos o objetivo de fazer muito mais. A 
necessidade por recursos é contínua, nossos serviços e proje-
tos sociais dependem da ajuda de todos.

Prevenção que faz a diferença

Existem muitos fatores que ocasionam a perda dental do pa-
ciente renal, como cáries extensas, fratura radicular e a própria 
doença periodontal (gengivite).

Os fatores sistêmicos como a diabetes e a utilização de medi-
camentos a base de cálcio, que alguns pacientes renais crônicos 
utilizam, favorecem o acúmulo de placa bacteriana. Isto faz com 
que as bactérias presentes reabsorvam o osso, que é o principal 
tecido de sustentação dos dentes. Os dentes amolecem e de-
pendendo da gravidade são extraídos. 

A unidade de odontologia da Fundação Pró-Renal, composta 
por 3 dentistas, tem como objetivo reduzir a doença periodontal, 

reabilitar a boca através das próteses dentárias bem como tra-
balhar na educação e orientacão preventiva dessas alterações. 
O uso da prótese parcial removível evita a movimentação dos 
dentes, a sobrecarga nos dentes remanescentes e outras perdas 
dentárias. 

Com a perda dos dentes os pacientes encontram difi culdades 
para se alimentar, falar, além de comprometer a estética e conse-
quentemente a autoestima. 

A Fundação Pró-Renal é a única instituição de referência que 
contempla um trabalho exclusivo garantindo a qualidade de vida 
e nutricional ao paciente renal.

Prótese Total Superior  + Prótese Parcial Inferior

Consultoria SEBRAE
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Atualmente são mais de 60 clínicas no Brasil gerenciadas 
pela equipe da Dialsist da Fundação Pró-Renal. Com esta nova 
tecnologia as atualizações e manutenção tornaram-se mais 
simples, sendo possível o acesso ao prontuário do paciente de 
onde você estiver. Os dados podem ser exportados e compar-
tilhados por outros softwares, permitindo a geração de rela-
tórios e análises. Através desta plataforma também é possível 
expandir o sistema incluindo outros módulos de gerenciamento 

administrativo, como fi nanceiro, estoque e ambulatório médi-
co. Em 2010, foi implantada a versão ofi cial do Dialsist Web 
nas clínicas do grupo - Clínica de Diálise Ulisses Vieira e CAPD. 
Segundo Priscila Szernek, coordenadora da equipe Dialsist, o 
apoio encontrado nas clínicas do grupo foi de fundamental im-
portância. A ferramenta também foi implantada e reconhecida 
pelo cliente Hospital Felício Rocho de Belo Horizonte - MG, na 
certifi cação de qualidade do sistema.

O setor de TI está implantando o sistema Thinclient que 
consiste no uso de um único computador em múltiplos pon-
tos de trabalho. 

Com esta nova ferramenta, haverá uma redução de gastos 
com equipamentos e manutenção, lembrando que um dos obje-
tivos da Fundação Pró-Renal é apoiar os programas de sustenta-
bilidade do meio ambiente através desta ação. Ao evitar a troca 

de equipamentos, consequentemente irá reduzir o descarte do 
lixo tecnológico, uma grande preocupação do planeta.

Segundo Ricardo, coordenador da unidade de TI, este sistema 
além de mais barato traz o benefi cio de maior agilidade para o 
usuário e redução dos espaços físicos nas unidades de trabalho. 
A implantação iniciou-se como teste piloto no setor de captação 
de recursos e ambulatório com uma boa aceitação do grupo.

Presidente - Miguel Carlos Riella | Vice Presidente - Maria Helena Riella | Colaboradores - Equipe de 
profi ssionais da Pró-Renal Brasil Produção - Segmento Comunicação | Apoio e Impressão - Serzegraf 
Ind. Edit. Gráfi ca LTDA Tiragem - 1.500 exemplares | www.pro-renal.org.br

Web

Sustentabilidade

Tecnologiaa da Informaação (TI) - UUm Programma de Sustenntabilidade 

Diallsist Weeb - Acessso inteeligente que 
propporcionna agiliddade, mobilidadde e 

efi ciênncia parra os serrviços dde nefroologia

Feiras de Saúde

Um Prooggrama dde Prevenção daa Doençça Renal
Uma das grandes áreas de atuação da Pró-Renal é a educação, 

módulo este trabalhado através das campanhas educativas de 
prevenção nas empresas e comunidades. 

O objetivo deste programa é conscientizar e alertar a popu-
lação sobre os riscos de desenvolver a doença renal, uma doença 
silenciosa e mais comum do que se pensa e que tem como prin-
cipais fatores de risco a Hipertensão e Diabetes.

A principal campanha de prevenção é a Feira do Dia Mun-
dial do Rim que se comemora na segunda quinta-feira do mês de 
março. A Fundação Pró-Renal, através da equipe de prevenção, 
multiplica estas ações para o Paraná durante todo ano contando 
com parceiros como Sesc e Paraná em Ação. 

Segundo Ruth Pimenta, coordenadora da prevenção este é 
um programa contínuo de grande mobilização comunitária. São 
realizados exames preventivos como: verifi cação de peso, altura, 
medição da circunferência abdominal, aferição de pressão arte-
rial e exame parcial de urina. Os exames para comunidade são 

gratuitos com resultado e orientação imediata.
Em 2010 foram realizadas 53 eventos com 8781 participantes 

divididos em:
• Feiras públicas: 22 com 6525 participantes;
• Feiras empresariais: 13 com 1109 participantes;
• Feiras de verifi cação de pressão arterial: 7 com 496 participantes;
• Palestras educativas: 11 com 651 participantes.
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