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Com você, fazemos mais pela vida.Com você, fazemos mais pela vida.

COM VOCÊ, FAZEMOS MAIS PELA VIDA.

Veja os números de 2012:

III - Benefícios

I - Assistência Integrada de Nefrologia                                          

II - Centro de Nefrologia Intervencionista

Cath Safe - Medicação para Cateter temporário

Exames Complementares (Encaminhamento)

1.900

4.254

IV - Programa de Prevenção da Doença Renal

Unidades

Biópsia Renal 80
Laboratoriais 3.662
Raio-X 38

Ambulatório de Nefrologia                                         Pacientes                     

Consultas Médicas

2.083Nefrologia Geral

Vascular

Pré-Transplante

328

Atendimento Médico

Consultas

5.139

932

Atendimento Multiprofissional

Endocrinologista

Doença Óssea

80 221

Psicologia

Odontologia

Odontologia - Prótese Odontológica

Serviço Social

908

58

2.600

Farmácia 1.050

2.530

229

16.447

12.795

Enfermagem

Nutrição

Podologia

2.837

307

7.030

649

39 89

1907 3.622

2.083

1.365

782

7.030

9.629

6.043

Procedimento Vascular - FAV (Fístula Artério-Venosa)

Procedimento Peritoneal - DP (Cateter Peritoneal) 

170

129

202

149

Ecodoppler 474

Medicações Dispensadas

Suplementos Alimentares

Cestas Básicas

Fraldas Geriátricas

Lanches

1.664.73

128

1.955

91.420

2.017

Atividade                                          Números                     Participantes

Feiras de Saúde Comunitárias

Feiras de Saúde Empresariais

Exames de Urina

Exames de Creatinina Capilar

Palestras Educativas

14

21

5.513

499

15

2.894

2.702

5.513

499

1.427
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CAMPANHA DE PREVENÇÃO: Dia Mundial do RIM "PARE a Agressão Aguda aos Rins".

PARE.
A Agressão 

Aguda aos Rins.

14 de Março 2013

A Campanha do Dia Mundial do Rim 2013 “PARE. A Agressão Aguda aos 

Rins.” tem como objetivo educar e conscientizar a comunidade sobre a 

Prevenção da Doença Renal Aguda, insulto agudo que pode causar perda 

rápida da função renal, que inclui: diminuição da produção de urina e da 

eliminação das toxinas, consequentemente ocorre acúmulo de impurezas e 

líquidos que comprometem a saúde e o bem estar. 

O que pode agredir seus Rins:

Exames com contraste
Como: Tomografia; cateterismo; etc.
Avise o médico caso seja paciente renal.

Desidratação
Causada por diarréia, vômito ou pouca ingestão de água.

Automedicação
Não utilize medicamentos sem prescrição médica.
Fique atento especialmente com o uso de anti-inflamatórios.

Envenenamento por animais
Cobras, lagartas, aranhas, abelhas, etc. 

Infecções
Infecção generalizada, leptospirose, etc.
Fique atento com os riscos de enchente.

Participantes Orientados

Atendimento Multiprofissional

Nutrição

Odontologia

Podologia

Exames Realizados 

4.500

785

355

148

282

298

Encaminhamentos para 

o Médico Nefrologista - SUS 

Orientações - Médicos (exames alterados)

Encaminhamentos de urgência para 

o Médico Nefrologista - SUS 

Encaminhamentos para 

Consulta Convênio - Particular

15

104  35%

12

03

74
Encaminhamentos para 

Unidade de Saúde de Referência - SUS 

Orientações - Enfermagem 194

PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Proteja seus Rins, faça exames preventivos!Proteja seus Rins, faça exames preventivos!

A Campanha do Dia Mundial do Rim 2013 “PARE. A Agressão Aguda aos 

Rins.” tem como objetivo educar e conscientizar a comunidade sobre a 

Prevenção da Doença Renal Aguda, insulto agudo que pode causar perda 

rápida da função renal, que inclui: diminuição da produção de urina e da 

eliminação das toxinas, consequentemente ocorre acúmulo de impurezas e 

líquidos que comprometem a saúde e o bem estar. 
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No último dia 19 de fevereiro a Pró-Renal recebeu o Arco em C, equipamento 
de grande importância para a realização de procedimentos de angioplastia e 
colocação de cateteres temporários na veia jugular para a Diálise sem 
traumas cirúrgicos e clínicos como perfuração de vasos e complicações 
associadas. Os procedimentos são acompanhados pela imagem em tempo 
real o que garante segurança e maior eficácia no procedimento.

MOMENTO HISTÓRICO: Pró-Renal recebe o equipamento de Imagem Arco em C.

A aquisição do equipamento foi 
possível graças a assinatura do 
convênio realizada em 13 de julho de 
2012 pelo Secretário da 
Saúde Michele Caputo 
Neto e o presidente da 
Fundação Pró-Renal Dr. 
Miguel Carlos Riella .

Segudo o Secretário, os 
p r o c e d i m e n t o s  d e  
exames realizados neste 
aparelho resultarão na 
redução de custos para o SUS: 
“Sabemos da demanda que existe 
p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  d e s t e s  

procedimentos e o recurso 
certamente será bem aplicado, 
pois a Pró-Renal é reconhecida 

mundialmente pelo 
trabalho que realiza”, 
disse.

Este é um momento 
histórico para a Pró-
Renal, pois em 28 
anos de trabalho, a 
Fundação  nunca  
h a v i a  r e c e b i d o  

recursos públicos. “Estou profundamente agradecido e vamos utilizar 
este equipamento para melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, 
disse Riella.

HUMANIZAÇÃO: Equipe Multiprofissional em prol do respeito a Vida Humana.

A equipe multiprofissional formada por médicos, 

enfermeiras, assistentes sociais, podólogos, dentistas, 

psicólogas, nutricionistas, assiste o Paciente por meio 

de um plano de cuidado integrado (conhecimentos 

compartilhados), individualizado de acordo com o 

estágio da doença e principalmente humanizado.        

A singularidade de cada Paciente na questão da 

aceitação da doença, enfrentamento, mudança da 

rotina de vida e motivação são questões importantes 

para o sucesso do tratamento. Todo grupo é tomado 

pelos mesmos sentimentos, ou seja, o da necessidade 

de ajudar, o bem-estar e principalmente o restabelecer 

da saúde.

Baraúna (2005) afirma que “a humanização é um processo 

de construção gradual, real izada através do 

compar t i l hamen to  de  conhec imen tos  e  de  

sentimentos”(11). Nesse contexto, humanizar é ter uma 

pré disposição para contribuir (o sentimento e o 

conhecimento) com o outro de forma ética, 

individualmente e independente, reconhecendo os limites, 

seus e o dele, compondo uma empatia entre indivíduos, 

possibilitando troca de informações e melhorias.

No último dia 19 de fevereiro a Pró-Renal recebeu o Arco em C, equipamento 
de grande importância para a realização de procedimentos de angioplastia e 
colocação de cateteres temporários na veia jugular para a Diálise sem 
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de um plano de cuidado integrado (conhecimentos 
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A singularidade de cada Paciente na questão da 
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rotina de vida e motivação são questões importantes 

para o sucesso do tratamento. Todo grupo é tomado 

pelos mesmos sentimentos, ou seja, o da necessidade 
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da saúde.

Baraúna (2005) afirma que “a humanização é um processo 

de construção gradual, real izada através do 
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possibilitando troca de informações e melhorias. Baraúna T. Humanizar a ação, para Humanizar o ato de Cuidar. Coruña, España: 

Creacción Integral e Innovació; [acesso em 19 abr. 2010]. Disponível em: 

http://www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte02/tania01.htm.

Humanização:

Uma parceria 

entre conhecimento 

e sentimento.

Pró-RenalPró-Renal 2
0
1
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Excelência no Atendimento 
ao Paciente Renal.

Excelência no Atendimento 
ao Paciente Renal.

29 anos29 anos
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VOCÊ SABIA?

Dr. Miguel Riella recebeu o Prêmio Oswaldo Ramos no XXVI CBN

No dia 07 de setembro de 2012 na Cerimônia de 

Abertura do XXVI CBN o Dr. Miguel Riella foi 

homenageado com o Prêmio Oswaldo Ramos, que 

destaca o nefrologista brasileiro que de maneira ímpar 

contribuiu para o desenvolvimento da especialidade 

em nosso país.

Dialsist Web - Sistema de Gerenciamento para Centros de Nefrologia

Recentemente o Dialsist lançou novos módulos para o sistema: 

estoque e compras e financeiro. Os módulos administrativos 

interligados com os módulos clínicos otimizam o gerenciamento das 

despesas clínicas e de cada paciente. Por estarem em uma mesma 

plataforma os módulos são integrados o que possibilita o acesso em 

uma única interface evitando redundâncias de dados.

N O V A C O L E Ç Ã O
CAMISETAS SOLIDÁRIAS

e AJUDE a Pró-Renal 

a manter os Serviços Assistenciais. 

GANHE uma CAMISETA!

R$ 25,00

Feminina

Masculina
Baby Look e Camiseta

Inteligência, Agilidade e Integração.

Mesa Brasil • SESC

A equipe de funcionários da Fundação 

Pró-Renal participou da primeira 

palestra do ano do Mesa Brasil. 

O objetivo foi orientar as instituições 

sobre os cuidados de recebimento e 

armazenamento dos produtos de 

doação.

O Mesa Brasil - Sesc, é parceiro da 
Pró-Renal.  Agradecemos o apoio!

Palestra Fátima Hadaya

No dia 08/03, a psicóloga Fátima 

Hadaya, realizou uma palestra para os 

funcionários da Fundação Pró-Renal, 

com o tema: “Como Construir 

Relacionamentos Saudáveis”. Foi 

uma reflexão para interpretar os fatos, 

os problemas, as situações diárias que 

surgem. Quando fazemos interpretações disfuncionais, o que pode 

acarretar? Ansiedade, depressão, conflitos... Agradecemos o apoio.

Fundação Pró-Renal realiza parceria com os alunos do curso de 

Psicologia da PUC-PR para realizar trabalho acadêmico. O objetivo foi 

aplicar uma pesquisa organizacional para mapear o ambiente e trabalhar 

de forma mais efetiva. 

Parceria PUC-PR 

Conheça mais sobre o Dialsist: www.dialsist.com.br

Servopa Matriz, Servopa, Prixx Veículos, 
Servopa, Audi Center, Sec. Esporte do Estado 
do Paraná, Comec -coord.da Região 
Metropolitana de Curitiba, Faculdades 
Integradas Do Brasil, Corujão Matriz, Corujão 
Pinheirinho e Corujão Parque. 

Campanha: A Pró-Renal 
precisa da sua Solidariedade!

Faça parte desta Rede de Solidariedade!
Informações: 41 . 3312 5400

Doações de roupas, acessórios, produtos de higiene,
utilidades domésticas, calçados, brinquedos, etc.

DOEDOE

DOE:DOE:

Empresas engajadas:
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armazenamento dos produtos de 

doação.
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Fundação Pró-Renal realiza parceria com os alunos do curso de 

Psicologia da PUC-PR para realizar trabalho acadêmico. O objetivo foi 

aplicar uma pesquisa organizacional para mapear o ambiente e trabalhar 

de forma mais efetiva. 

No dia 08/03, a psicóloga Fátima 

Hadaya, realizou uma palestra para os 

funcionários da Fundação Pró-Renal, 

com o tema: “Como Construir 

Relacionamentos Saudáveis”. Foi 

uma reflexão para interpretar os fatos, 
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Doações de roupas, acessórios, produtos de higiene,
utilidades domésticas, calçados, brinquedos, etc.
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