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A FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA EM ENFERMIDADES 

RENAIS E METABÓLICAS - PRÓ RIM DE SANTA CATARINA, 

fundada em 22 de dezembro de 1987 na cidade de Joinville, Estado de 

Santa Catarina, a Rua Xavier Arp, s/n, anexa ao Hospital Regional HANS 

DIETER SCHMIDT, constitui-se como sociedade civil de direito privado, 

com duração ilimitada, beneficente, assistêncial, filantrópica, sem fins 

lucrativos com as seguintes finalidades : 

 

Constituir atividades assistênciais e científicas : 

 

1. A CRIAÇÃO , INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO : 

 

 a - De um departamento de assistência médica de caráter social ; 

 b - De um departamento de bem estar e assistência social ; 

 c - De um departamento de treinamento envolvendo residência pós 

       graduação  médica; 

 d - De um departamento de investigação, pesquisa médica e bio-   

               engenharia; 

 e - De um departamento de prevenção, recuperação e reabilitação 

      de pacientes  renais crônicos e/ou submetidos a transplante  

               renal  

 

 

 

 

 

 



 

2 DILIGENCIAR NO SENTIDO DE : 

 

 a - Estabelecer um programa e condições físicas para construção 

               de médico-hospitalares com a finalidade de tratar pacientes  

                renais; 

 b -  Estabelecer um laboratório de Imunologia para fins de     

       transplante de órgãos; 

 c -  De um laboratório de pesquisa com ênfase nas seguintes áreas: 

      enfermidades  renais e metabólicas que possam afetar os rins      

       tais como diabetes mielitus  diálise, transplante de órgãos,     

       particularmente rins e pâncreas, nutrição   parenteral  e    

       enteral, com a interrelação entre a nutrição e o rim; 

 d - Obter, distribuir e conceder bolsas de estudo, viagens de estudo 

       e prêmios   para trabalhos científicos; 

 e -  Publicar, traduzir e editar relatórios livros, revistas e outros; 

 f  - Cooperar amplamente com o governo e outras entidades que    

      atuem em  setores de suas finalidades, na intenção de beneficiar 

      a comunidade; 

 g - Promover encontros, congressos, conferências e outros tipos de 

      atividades  científicas; 

 h- Manter uma biblioteca especializada para atendimento inclusive 

       aos  mantenedores da Fundação; 

  i - Estabelecer convênios para consecução de seus fins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA possui os seguintes 

títulos e registros ; 

 

1 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, conforme 

      processo nº  28995. 000654/93-70 em 23 de setembro de 1994 . 

 

2 - Renovação do Registro no CONSELHO NACIONAL DE    

     ASSISTÊNCIA SOCIAL,  conforme   processo nº 28000.008805/90-31    

     em 26 de setembro de 1994 . 

 

3 - Declarada de UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL , conforme Decreto 

     Presidencial  de 27 de maio de 1992. 

 

4 - Declarada de UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL, conforme a Lei º 

     3. 772 de  27 de maio de 1992 . 

 

5 - Declarada de UTILIDADE  PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Lei º 

     2.345  de  28 de setembro de 1989 . 

 

6 - Registrada na Secretaria de Habitação, Saneamento e  

     Desenvolvimento Comunitário do Estado de Santa Catarina, sob nº 

     1.101 - 1 de 14 de novembro de 1991 . 

                         

 

 

ATIVIDADES 
 

 

Durante o ano de 1 9 9 4 a FUNDAÇÃO PRÓ RIM desenvolveu suas 

atividades em total observância de seus objetivos institucionais, 

promovendo as seguintes atividades : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATIVIDADES MÉDICAS 
 

 

A Enfermeira MARLENE HARGER ZIMMERMANN, responsável pela 

coordenação do setor de Transplante Renal continuou a assessorar a 

equipe médica, a qual desenvolveu as seguintes atividades : 

 

16 Coordenação de Transplantes Renais realizados durante o ano de 

 1994, sendo  6  Transplantes  com  Doadores relacionados ( vivos ) 

 e   10  Transplantes com Doadores não relacionados ( cadáveres) , 

          totalizando  118  transplantes realizados. 

 

726 Consultas médicas e de enfermagem gratuitas aos doentes renais, 

 nas instalações da séde da Fundação, realizadas pelos médicos 

 membros da Fundação, sem custo para a mesma 

 

425 Distribuição gratuita de medicamentos a doentes renais carentes 

 (baixa renda) , provenientes de doações dos laboratórios e 

 amostras grátis recebidas pelos  médicos. 

 

80 Encaminhamento de exames de Crossmatch e HLA para 

 laboratórios de  Curitiba e Florianópolis, para determinação de 

 histocompatibilidade entre o doador e o receptor e transplante 

 renal. Esses exames em virtude da urgência são enviados por 

 ônibus. Como esses exames não são pagos pelo INSS, a Fundação 

 paga os exames para os pacientes carentes. Em 1994 foram 

 realizados  50 exames de crossmath e 30 exames de HLA, ao custo 

 de R$ 550,00. 

 

15 Coordenação  na elaboração dos exames eletroencefalográficos  

 para confirmação de morte cerebral, para possibilitar doação de 

 órgãos. Esses exames são realizados por técnicas e analisados 

 por médico neurologista. Como o INSS não paga esses exames, a 



 Fundação paga a técnica e ao médico. Durante o ano foi gasto R$ 

 450,00.  

 

 

 

 

 

02       Envio de rim de 02 cadáveres para realização de  transplantes                

           em outro Centro (Curitiba ), devido os rins não serem  ompatíveis 

           com os pacientes da lista de transplante da Fundação. 

 

03    Envio de fígado para realização de transplante em São Paulo, visto 

 que esse tipo de transplante não é realizado em Santa Catarina. 

 

35 Avaliação clínica e orientações pré transplante de pacientes renais 

 candidatos a Transplante renal e possíveis doadores relacionados   

 (vivos). 

 

70 Correspondências a pessoas interessadas em Transplantes renais, 

 doação de  órgãos e préstimo de informações sobre doenças renais. 

 

74 Cartas solicitando relatório médico para cadastramento na relação 

 de candidatos a Transplante renal. 

 

 

Foi realizada uma campanha junto as Escolas de 1 e 2 Grau do  Estado 

de Santa Catarina,  com distribuição de folhetos que continham  

informação  sobre doenças renais, doação de órgãos e transplante . A 

campanha atingiu cerca de 150.000 crianças matriculadas nas escolas. 

 

Realização do II. ENCONTRO DE PACIENTES SOBRE 

TRANSPLANTE RENAL, nas dependências do SENAC, em Joinville, no 

dia  30.09.94. o qual contou com a presença de   50  pacientes renais e 

familiares. 

 

Foi iniciado este ano a SOROTECA, para manter estocado o soro de 

todos os pacientes renais candidatos a transplante renal. 

 



Elaboração do manual “ORIENTAÇÕES PARA ENFERMAGEM 

SOBRE MEDICAÇÕES IMUNOSUPRESSORAS”. 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de palestras sobre “PROVÁVEL DOADOR PARA 

TRANSPLANTE  RENAL nos Hospitais: Dona Helena, São José e 

Regional em Joinville,  para 31 enfermeiras. 

 

Palestra para os funcionários do CENTRO DE TRATAMENTO DE 

DOENÇAS RENAIS DE JOINVILLE, sobre Transplantes Renais, 

Soroteca e  medicamentos imunosupressores.  

 

Participação de mesa redonda no HOSPITAL REGIONAL HANS 

DIETER  SCHMIDT sobre Transplante Renal, cuidados especiais no pré 

e pós  transplante, doador vivo e receptor. 

 

Participação do I. Ciclo de Palestras para Enfermeiros realizado em 

Joinville. 

 

Participação de campanha de orientação a comunidade sobre Doação de 

órgãos realizado na rádio. 

 

Preparo e envio de material de Transplante Renal para Curitiba a ser 

esterilizado ao gás de Estileno. 

 

Participação do VIII. Curso de Atualização em diálise como palestrante 

do tema: Cuidados de Enfermagem pré e pós Transplante Renal. 

 

Visita hospitalar diária ao paciente transplantado. 

 

Coleta de material para soroteca de pacientes pré transplantes.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ATIVIDADES  ASSISTÊNCIAIS 
 

 

 

A FUNDAÇÃO PRÓ-RIM, possue em seus quadros funcionais, em tempo 

integral, a Sra. RUTH D’AZEVEDO CRUZ, que exerce as funções de 

Assistente Social. Durante o ano de 1994 a Fundação teve um desenbolso 

de R$ 5.765,20 ( cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte 

centavos) com a Assistente Social, cujo Departamento desenvolveu as 

seguintes atividades junto aos pacientes renais : 

 

- Realização da Campanha do Agasalho junto com a Radio Cultura 

 de Joinville, na qual foram arrecadados junto a comunidade cerca 

 de 2.000 peças de roupas,  15 cobertores, 2 colchões, 120 pares 

 de sapatos, os quais foram distribuídos aos  pacientes renais 

 carentes e seus familiares. 

 

- Entrega de 60 cestas básicas aos pacientes carentes, obitdas junto 

 ao   

           comércio e comunidade. 

 

- Entrega aos pacientes carentes de 400 caixas de remédios para 

 hipertensão e 52  caixas de remédios para combate a anemia, 

 obtidos como amostra grátis do laboratórios . 

 

- Realização de 104 revistas domiciliares pela Assistente Social, para 

 orientação  das famílias dos pacientes renais carentes. 

 

- Realização de campanhas assistenciais para auxiliar doentes renais 

 carentes, no pagamento de contas de água, luz, matrícula de filho 

 em colégio e compra de material escolar. 



 

- Gestão junto as empresas de transporte coletivo para isentar os 

 doentes renais  crônicos que não podem trabalhar, do agamento 

 das tarifas dos ônibus  municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

- Gestão junto aos setores de Assisstência Social das Prefeituras 

 Municipais da  região para obtenção de transportes gratuitos 

 para os doentes renais crônicos carentes. 

 

- Orientação e assistência Social aos doentes renais submetidos a 

 tratamento dialítico. 

 

- Doação e montagem de 13 pastas para colocação de documentos e 

 exames de  pacientes submetidos a Transplante Renal. 

 

- Gestão junto a Secretaria de Saúde para obtenção de 

 imunossupressores para     pacientes renais transplantados, 

 exames 

           especiais nào credenciados pelo  INAMPS e medicamento 

 Eprex para aqueles pacientes renais que necessitam. 

 

- Participação juntamente com a Rede Globo de Televisão, Sesi e 

 RBS, na Ação  Global realizando serviços gratuítos de 

 Verificação de Pressão Arterial - 80  pessoas atendidas, 45 

 cadastramento para doação de órgãos e 2 encaminhamentos para  

 exame de eletrocardiograma. 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES  PSICOLÓGICAS 
 

 

 

 

A FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA possue em seu 

quadro funcional a Psicóloga ROSA MARIA GASPARINO DA SILVA, 

para poder prestar assistência psicológica gratuita aos pacientes renais, 

aos transplantados e suas  respectivas famílias. Durante o ano de 1994 a 

FUNDAÇÃO  teve um desembolso de R$ 4.526,28 com a Psicóloga. 

Os trabalhos desenvolvidos pela mesma foram: 

 

721 - Consultas psicológicas e acompanhamento psicológico gratuito a 

    doentes renais e familiares. 

 

480    - Acompanhamentos psicológicos gratuitos de pacientes renais     

    internados nos  hospitais de  Joinvile e respectivas famílias. 

 

242 - Acompanhamentos psicológicos gratuitos a pacientes internados  

    submetidos a transplante renal. 

 

02 - Visitas domiciliares para orientação a pacientes e familiares obre 

    cuidados  para obtenção de um bom resultado do tratamento e 

      transplante renal. 

 

01 - Palestra de orientação aos pacientes sobre aspectos psicológicos 

    



            no transplante  renal no 1º Encontro sobre Transplantes Renais, 

    realizado pela Fundação PRÓ-RIM  em 17 de dezembro de 1994. 

 

05 - Avaliações e orientação  psicológica  a pacientes e familiares com 

    indicação a CAPD (Diálise Peritonial Contínua). 

 

01 - Visita a Centros de Diálise e Transplante Renal em Curitiba   

    (Hemepar, Hospital Cajurú e Hospital Evangélico). 

 

 

 

 

          

ATIVIDADES CIENTÍFICAS E DIDÁTICAS               
 

 

 

BOLSA DE ESTUDOS - cessão de bolsa de estudos para a Sra. MARIA 

TEREZINHA ONOFRE,  para formação profissional em  Terapia  

Ocupacional na Faculdade de Ciências da Saúde de Joinville, a um custo 

de R$ 792,00 . 

 

TREINAMENTO PROFISSIONAL - A Fundação prestou as ajudas de 

custo abaixo, para treinamento profissional durante o ano de 1994. 

 

ENFª JACEMIR SAMERDAK - ajuda de custo para mensalidades e 

despesas de locomoção para participar do CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM NEFROLÓGICA, que está 

sendo realizado nos finais de semana de abril/93 até junho/94, na 

Universidade do Vale do Rio dos  Sinos, em Caxias do Sul, RS. ao custo de 

R$ 1.019,46. 

 

DR.  HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ FILHO e Dr. ANDERSON R. 

R. GONÇALVES ajuda de custo para inscrição  e participação no 

CONGRESSO BRASILEIRO DE NEFROLOGIA, realizado em outubro 

na cidade de Fortaleza , ao custo de R$ 2.183,00 

 

JOÃO HENRIQUE SARAGOÇA  - ajuda de custo de matrícula no curso 

de PROGRAMAÇÃO CLIPPER V 5.2, realizado em Joinville, SC. 



 

DR. ALUISIO STOLL ajuda de custo de matrícula no curso CIRURGIA, 

realizado em SÃO PAULO, ao custo de R$ 463,25  . 

 

 

ENFª MARLENE H.ZIMMERMANN - ajuda de custo para fazer estágio 

de aperfeiçoamento em Enfermagem na Unidade de Transplante nos dias 

07 e 10 de fevereiro no HOSPITAL SÃO PAULO, ao custo de  R$ 142,27. 

 

 

 

 

 

 

ENFª  MARLENE H. ZIMMERMANN - ajuda de custo para realização 

de visita técnica nos serviços de Imunologia e Imunogenética do Hospital 

de Clínicas de Curitiba. 

 

REUNIÃO CIENTÍFICA - Reunião a cada 15 dias do grupo de 

Transplante Renal, para discussão de casos clínicos e assuntos ligados a 

transplante renal. As reuniões são realizadas nas instalações do Hospital 

São José, em Joinville, SC, e semanalmente com o pessoal da enfermagem 

da Unidade de Hemodiálise do Hospital Regional de Joinville, para 

reciclagem dos mesmos, sendo que foram  realizadas 32 reuniões. 

 

GILBERTO GERMANI MEYER - ajuda de custo para participação no 

Curso de Pós Graduação em  nivel de Especialização em Administração 

Hospitalar desenvolvido pela Univille - Universidade de Joinville e 

Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde, de Porto 

Alegre. 

 

RUTH DE AZEVEDO CRUZ - ajuda de custo para cursar a Faculdade 

de Psicologia em Joinville - SC. 

 

CURSOS - realização em julho/94  do  VIII. CURSO DE 

ATUALIZAÇÃO EM DIÁLISE, este ano contendo temas básicos para 

auxiliares e técnicos em enfermagem, e avançados para médicos e 

enfermeiras. O curso contou com a presença de 63 participantes.              

 



RESIDÊNCIA MÉDICA - durante o ano de 1994 a Fundação recebeu os 

estudantes de medicina abaixo relacionados para a realização de Estágio  

em Nefrologia dentro do Programa de Residência em Clínica Médica: 

 

CÉRES F. FELSKI DA SILVA     -   24/04 a 17/06 

GINO FABIANO ALQUINI         -   06/10 a 29/11 

RAQUEL VANZUITA                   -   12/08 a 05/10 

ROGÉRIO T. TONOLLI               -   18/06 a 11/08 

 

 

 

 

 

         CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL E DOENÇAS  

          CRÔNICAS E DEGENERATIVAS 

 

Durante o ano de 1994 foi dada continuidade  às obras do HOSPITAL DE 

DOENÇAS CRÔNICAS E DEGENERATIVAS DE JOINVILLE, estando 

atualmente em construção a da Ala “E” , a qual abrigará os ambulatórios 

médicos, a Unidade de Diálise e a Administração da Fundação. 

Durante o ano de 1994 foram feitos os seguintes trabalhos : 

a - reboco interno e externo do 1º pavimento. 

b - revestimento externo do terreo e 1º pavimento. 

c - conclusão do sistema de captação de águas pluviais. 

d - construção das fossas e sistema de tratamento dos efluentes. 

e - início de construção da torre da caixa de água. 

f - colocação do piso e murada do solarium. 

g - conclusão da instalação hidráulica do 1º pavimento. 

h - adaptação do projeto de ar condicionado para a Ala “E “. 

i - colocação dos caixilhos das portas internas. 

Durante o ano de 1994 foram realizados os seguintes gastos na obra do 

hospital :   

                   Mês                   Moeda             Valor 

   

                  Janeiro                      Cr$        10.532.749,00    

                  Fevereiro             Cr$            8.197.794,31 

                  Março                      Cr$           8.907.800,64 

                  Abril                                Cr$       18.414.165,85 



                  Maio             Cr$        21.632.828,65 

                  Junho                       Cr$        29.037.114,03 

                  Julho                R$                       10.586,27 

                 Agosto               R$                           9.403,83 

                 Setembro               R$                  8.880,93 

                 Outubro               R$                  5.253,91 

                 Novembro               R$                  7.021,23 

                 Dezembro               R$                           2.657,25 

 

 

 

 

CAMPANHA COMUNITÁRIA PARA 

ARRECADAÇÃO DE RECURSOS 

 

 
Para o atendimento de seus objetivos sociais e construção do Hospital , a 

Fundação desenvolve uma campanha comunitária para obtenção dos 

recursos necessários, sendo que durante o ano de 1994 continuou sendo 

desenvolvida a campanha denominada ROTATIVA. 

 

A CAMPANHA ROTATIVA, teve seu início em setembro de 1991 e 

possue uma sistemática descrita em formulário próprio e de um contrato 

de adesão que possue explicações do seu funcionamento. Para a 

administração da campanha, a Fundação possue uma casa alugada onde 

trabalham 10 funcionários e 2 estagiários. Para aderir  a campanha o 

interessado faz uma doação para a Fundação, sendo que  em janeiro a 

doação era de Cr$ 2.000,00 ( dois mil cruzeiros reais), sendo que com a 

implantação do Real ela passou a R4 7,00 ( sete reais). Durante o ano de 

1994 ocorreram as seguintes adesões a campanha : 

 

                                                   

         Mês            Adesões              Moeda            Doações 

    

     Janeiro              53.355                 Cr$             63.840.675,00 

     Fevereiro              34.958                  Cr$             63.014.950,00 



     Março                31.681                               Cr$             82.434.460,00 

     Abril               24.718                                Cr$            88.968.650,00 

     Maio               26.059                            Cr$         129.833.107,23 

     Junho              22.425                                Cr$          179.069.765,00  

     Julho               17.416                                                 R$                            70.282,15 

     Agosto               14.940                                   R$                            88.483,25 

     Setembro              11.714                                   R$                            78.959,81 

     Outubro                  11.263                                    R$                            78.103,27 

     Novembro              12.798                                    R$                            89.732,49 

     Dezembro                 11.506                                    R$                            80.341,41          

  

 
 

 

 

 


