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COM VOCÊ, FAZEMOS MAIS PELA VIDA.

Informativo da Fundação Pró-Renal Brasil

Com você, fazemos mais pela vida.
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Veja os números de 2011:

I - Assistência de Nefrologia Integrada                                          
Ambulatório de Nefrologia                                         Pacientes                     Consultas

Consultas Médicas 2.373 5.737

1.745 4.173Nefrologia Geral

Vascular

Transplante

Enfermagem

Nutrição

Podologia

Psicologia

Odontologia

Odontologia - Prótese Odontológica

Serviço Social

Procedimento Vascular - FAV (Fístula Artério-Venosa)

II - Centro de Nefrologia Intervencionista

Procedimento Peritoneal - DP (Cateter Peritoneal) 

316 925

312 639

2.373

1.258

692

545

1.205

25

2.525

5.836

8.520

4.927

3.828

2.175

38

15.804

195

116

251

141

Biópsia Renal 4 4

Cath Safe - Medicação para Cateter temporário

Exames Complementares (Encaminhamento)

Medicações Dispensadas

Suplementos Alimentares

Cestas Básicas

Fraldas Geriátricas

III - Benefícios

Lanches

1.997

4.359

1.458.908

218

2.784

97.152

3.170

IV - Programa de Prevenção da Doença Renal

Feiras de Saúde Comunitárias

Feiras de Saúde Empresariais

Exames de Urina

Exames de Creatinina Capilar

Palestras Educativas

Programa Diálogo  - Programa de Detecção Precoce e Manejo da Doença Renal Crônica     

11

12

4.583

467

9

3.246

1.337

4.583

467

4.169

122

Atividade                                          Números                     Participantes

Unidades

Atendimento Médico

Atendimento Multiprofissional
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Farmácia 12.243970



No próximo dia 08 de março será comemorado 

o Dia Mundial do Rim um evento anual, criado 

pela Sociedade Internacional de Nefrologia e a 

Federação Internacional de Fundações do Rim.

Em comemoração a esta data a Pró-Renal em 

parceria com o Sesc irá realizar nos dias 08 e 09 

de março na Praça Rui Barbosa uma grande 

Feira de Prevenção da Doença Renal. Serão 

realizados exames preventivos para a 

comunidade - senhas limitadas: verificação de 

peso, altura, medição da circunferência 

abdominal, aferição de pressão arterial e 

exame parcial de urina. Os resultados dos 

exames serão entregues no mesmo dia com a 

sua devida orientação.

PROGRAMA PREVENÇÃO: DIA MUNDIAL DO RIM: "Doe Rim, Salve uma Vida!"
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8 de Março 2012

Doe Doe Rim,
Salve Salve uma Vida.Vida.

Pró-Renal Brasil

CUIDAR BEM DOS RINS 

É CUIDAR BEM DA SAÚDE:
• TENHA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.

• REDUZA O SAL DA SUA ALIMENTAÇÃO.

• BEBA ÁGUA CONFORME A SEDE.

• FAÇA EXERCÍCIOS FÍSICOS REGULARMENTE.

• FAÇA EXAMES PREVENTIVOS PELO MENOS UMA VEZ AO ANO.

GRUPOS DE RISCO DEVEM FICAR ATENTOS: 
Hipertensos, Diabéticos, Idosos 

e Histórico Familiar de Doença Renal ou Cardiovascular.
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O tema da campanha 2012 “Doe Rim, Salve uma Vida”, tem como objetivo educar 
e conscientizar a comunidade sobre a Doação de Órgãos - Transplante de Rim. Os 
potenciais doadores de Rim são: doador vivo relacionado, doador vivo não-

relacionado e doador falecido. O Transplante de Rim está em 1º lugar comparado com o transplante de 
outros órgãos sólidos como: coração, fígado, pulmão, pâncreas e rim - pâncreas. 

!

Ambulatório amplia o atendimento de Especialidades Nefrológicas

Atualmente a Pró-Renal  oferece 

atendimentos especializados em litíase 

renal, osteodistrofia renal, 

g lomerulopat ias e acesso 

vascular para diálise. Em 2012 

in ic iou o atendimento de 

Endocrinologia, pois a diabetes 

não controlada é um dos 

principais fatores de risco para a 

progressão da Doença Renal. Vale 

ressaltar que com o apoio da equipe 

multiprofissional, composta por 

enfermeiros, assistentes sociais, 

nutricionistas, psicólogos, podólogos e 

dentistas os Pacientes Renais 

encontram nesta unidade um 

atendimento integrado e 

humanizado. 

Complemento: Devido ao grande número 

de pacientes e à ampla variedade de 

condições nefrológicas atendidas, a 

experiência no Ambulatório de Nefrologia é 

fundamental para a formação dos novos 

profissionais.

Litíase Renal,
Osteodistrofia Renal,

Glomerulopatias e
agora Endocrinologia:

Mais competência 
e Humanização.
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INSTITUCIONAL: CIPA – Melhoria na qualidade do ambiente de trabalho

Parabéns equipe da CIPA!
Os colaboradores agradecem mais esta inovação.
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A gestão da CIPA da Pró-Renal tem foco nas condições do ambiente 

do trabalho e de todos aspectos que afetam a saúde e a segurança 

do colaborador.

Formada por uma equipe comprometida com os objetivos da CIPA, 

o último projeto abordou a segurança dos colaboradores: rampa e 

toldo de acesso para a Copa.

Colaboradores que integram 

a equipe da Cipa: Iraci, 

Anelise, Elizete, Vilma, José 

Eduardo, Rubens, Juliana e 

Veressa.

Muitas pessoas querem realizar algum trabalho voluntário, 

mas não sabem o que é preciso para começar, de que 

maneira se comportar e quanto tempo será necessário 

dedicar à atividade.

Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento para 

causas de interesse social e comunitário e com isso melhorar 

a qualidade de vida da comunidade. 

Muito além disso, ser voluntário é 

doar amor a quem precisa: apoio, 

experiências, sorrisos, esperança, 

motivação para o tratamento.

Voluntariado: Sr. Mozart, um Voluntário de Coração!

Sr. Mozart:
Com você, 

fazemos mais 
pela Vida! 

Informações: Veressa 8404 8103 | 
                               

voluntariado@pro-renal.org.br  

FAÇA COM AMOR, SEJA VOCÊ TAMBÉM, UM VOLUNTÁRIO!

É neste sentido, que o Sr. Mozart, ex-paciente transplantado 

e atual voluntário, desempenha um papel fundamental na 

Fundação Pró-Renal. Hoje atua diretamente nas clínicas de 

Diálise do Grupo, com o objetivo de motivar os pacientes em 

tratamento. Desenvolve ações sociais, conquista outros 

voluntários, divulga campanhas em eventos externos e 

dissemina a questão da prevenção da Doença Renal.



VOCÊ SABIA?

Presidente: Dr. Miguel Carlos Riella | Vice Presidente: Maria Helena Riella | Diretora: Anelise Marcolin | Criação: Setor de 

Comunicação da Pró-Renal Brasil - Fabiana Santos | Informações: comunicacao@pro-renal.org.br | www.pro-renal.org.br 
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ULTRASSOM

Recentemente, a Pró-Renal adquiriu um aparelho de Ultrassom, mais um benefício para os pacientes 

renais. As Imagens são importantes no diagnóstico das Doenças dos Rins, principalmente se elas não 

forem invasivas. 

RECONHECIMENTO: 
Nefrologia Intervencionista da Fundação Pró-Renal em Revista Nefrológica com maior fator de impacto no mundo.

Publicação do Artigo “Minociclina – EDTA como Selante de Cateter” da equipe de 

No último mês de outubro de 2011, o Dr. Rodrigo 
Campos e a equipe de Nefrologia Intervencionista 
da Fundação Pró-Renal, publicaram um artigo 
original no periódico Journal of the American 
Society of Nephrology (JASN) – fator de impacto 
8.288. (J Am Soc Nephrol. 2011 Oct; 22(10):1939-45.). 
Este é o maior fator de impacto entre as revistas 
da área da nefrologia, ou seja, é o periódico com o 
maior número de citações em artigos científicos 
publicados mundo afora, seguido pelo periódico 

Kidney International com FI = 6.105.
Este resultado, motivo de orgulho para todos 
nós, serve de estímulo e revela que um projeto 
bem estruturado, analisado e acompanhado de 
perto pelo investigador principal, tem a chance 
da publicação em revistas de grande visibilidade 
internacional. Além da publicação, o artigo 
mereceu um editorial na mesma edição da 
revista e foi objeto de revisão no periódico Nature 
Reviews in Nephrology. 

CENTRO INTERVENCIONISTA: 1.000 procedimentos realizados.

Dr. Miguel C.Riella

Ajude a 
Pró-Renal 0800 41 6002

Bazar
DOE, Colabore:

Roupas, calçados, 

brinquedos, móveis, 

utensílios domésticos...

Cláudia: 3312 5407

              
3312 5415

claudia@pro-renal.org.br

Informações:

Social!

A unidade de Nefrologia Intervencionista da Pró-Renal, proporciona ao Paciente Renal Crônico um 
acesso precoce ambulatorial o que reduz sensivelmente os riscos de infecção hospitalar e a espera por 
vagas em outras instituições hospitalares. Desde a inauguração em 2009 a equipe já realizou mais de 

1.000 procedimentos, o que significa maior comodidade e agilidade para 
o paciente no tratamento renal substitutivo.

Conhecimento é difícil de achar. Informação envelhece. Conhecimento é 
para sempre. Informação vem até você. Conhecimento leva você bem 
mais longe. Conhecimento é a ação, ou seja, o que você constrói 
(realiza, gera, produz) à partir da informação recebida. Se informação é 
um dado trabalhado, então conhecimento é uma informação trabalhada. 
O conhecimento utiliza as informações para desvendar o novo e avançar.

Info Ciência
Uma idéia que se materializa.

Dr. Miguel C.Riella

O Info Ciência tem este objetivo. Levar a informação até você para que 
você a processe de modo orgânico, integrado, através da relação 
causa-efeito, e chegar ao conhecimento.Nosso Info Ciência tem este 
objetivo. Levar a informação até você para que você a processe de 
modo orgânico, integrado, através da relação causa-efeito, para chegar 
ao conhecimento.
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