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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,
assistencial, 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
bioengenharia;
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 equipamentos 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, renovado
em 03 de março de 1998 através da Resolução nº 020 do Conselho
Nacional de Assistência Social.
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 - 01 de 14 de
novembro de 1991 .

ATIVIDADES
Durante o ano de 1 9 9 7 a FUNDAÇÃO PRÓ RIM desenvolveu suas atividades
em total observância de seus objetivos institucionais, promovendo as seguintes
atividades :

ATIVIDADES PARAMÉDICAS
A Enfermeira MARLENE HARGER ZIMMERMANN, responsável pela
coordenação do setor de Transplante Renal continuou a assessorar a equipe
médica, e o setor de Transplante teve gastos com salários no montante de R$
24.703,47 (vinte e quatro mil setecentos e três reais e quarenta e sete centavos ) e
desenvolveu as seguintes atividades :
27

Coordenação de Transplantes Renais realizados durante o ano de
1997, sendo 5 Transplantes com Doadores relacionados ( vivos ) e
22 Transplantes com Doadores não relacionados ( cadáveres) ,
totalizando 184 transplantes realizados.

331

Consultas de Pré-transplante renal, gratuitas aos doentes renais, nas
instalações da sede da Fundação, realizadas pela enfermeira de
transplante, para avaliação das condições do paciente candidato a
transplante renal.

300

Consultas de Pós-transplante renal, gratuitas aos pacientes renais
transplantados, nas instalações da sede da Fundação, realizadas pela
enfermeira de transplante, para acompanhamento da evolução do
transplante renal .

97

Encaminhamento de exames de Crossmatch para o laboratório do
HEMOSC em Florianópolis, para determinação de histocompatibilidade
entre o doador e o receptor para transplante renal em razão da não
existência em Joinville de laboratório que realize esse tipo de exame.
Esses exames em virtude da urgência são enviados por ônibus. A
Fundação celebrou um convênio com a empresa Auto Viação
Catarinense para levar as amostras de sangue, sendo que um

representante da Associação Catarinense dos Renais Crônicos pega a
amostra na rodoviária e leva ao laboratório que realiza o exame.
55

Encaminhamento de exames de HLA para laboratórios do HEMOSC
em Florianópolis, para determinação da tipagem do receptor para
transplante renal.

22

Elaboração de angiografias ( exames compobratórios de morte
cerebral) pelos médicos da Clinica Neurológica de Joinville, sem
ônus para a Fundação.

01

Envio de rim de 01 cadáveres para realização de transplantes
em outro Centro (Blumenau ), devido o Rim não ser compatível
com os pacientes da lista de transplante da Fundação.

03

Envio de 03 fígados para Central de Transplante de Órgãos do Paraná
visto que esse tipo de transplante não é realizado em Joinville.

Foi realizada 3 reuniões técnicas com as Enfermeiras Chefes das Unidades de
Terapia Intensiva dos Hospitais São José, Dona Helena e Hans Dieter Schmidt,
em Joinville, para discutir assuntos técnicos sobre captação de órgãos e cuidados
com o doador cadáver.
Foi dada continuidade a SOROTECA, para manter estocado o soro de todos os
pacientes renais candidatos a transplante renal, a qual contém material de 191
pacientes cadastrados na lista de transplante renal.
Realização de palestras sobre “PROVÁVEL DOADOR PARA TRANSPLANTE
RENAL nos Hospitais: Dona Helena, São José e Regional em Joinville, e na
Escola para 20 enfermeiras.
Preparo e envio de material de Transplante Renal para Londrina a ser
esterilizado ao gás de Óxido de Etileno. com este procedimento a Fundação não
teve um dispêndio , pois os custos foram cobertos pelo Centro de Tratamento de
Doenças Renais de Joinville SC Ltda.
Reunião semanal de avaliação de transplantes renais, em conjunto com os
Médicos Nefrologistas e Urologistas e Psicóloga, sendo realizada 32 reuniões.
Participação do II. Encontro das Centrais de Transplante, realizado em Joinville
.

Participação na Central Regional de Captação de Órgãos de Joinville, em
associação com o Hospital Dona Helena, sendo que a Presidência da Central é
exercida pela médica da Fundação, Dra. Luciane Monica Deboni.
Visita hospitalar diária aos pacientes que realizaram transplante renal.
Realização da prova para obtenção de Título de Enfermeiro Especialista em
Nefrologia, na cidade de Santos, SP, no mês de out/97.
Participação no I Simpósio de Bioética realizado em julho no Hospital Dona
Helena em Joinville.
Participação no V Congresso da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
e IV Congresso de Enfermagem, ocorridos em abril na cidade de Brasília.
Participação da Feira de Ciências do Colégio Adventista de Joinville , com
exposição de material sobre doação de órgãos e Transplante renal.
Participação do Dia do Doador, realizado em novembro no Shopping Muller, em
Joinville, com exposição de material sobre doação de órgãos e transplante renal.
Participação do XI Encontro Científico da Fundação PRÓ-RIM com a
apresentação do trabalho intitulado “AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE”.
Foi realizada 3 reuniões técnicas com as Enfermeiras Chefes das Unidades de
Terapia Intensiva dos Hospitais São José, Dona Helena e Hans Dieter Schmidt,
em Joinville, para discutir assuntos técnicos sobre captação de órgãos e cuidados
com o doador cadáver.

ATIVIDADES PSICOLÓGICAS
A FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA possui 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 1997 a FUNDAÇÃO teve um
desembolso de R$ 17.075,21 ( dezessete mil setenta e cinco reais e vinte e um
centavos), com o salário e encargos sociais da Psicóloga. Os trabalhos
desenvolvidos pela mesma foram :

331

- Consultas psicológicas e acompanhamento psicológico gratuito a
pacientes renais e familiares, candidatos a transplante renal.

300

- Consultas psicológicas de acompanhamento de pacientes submetidos a
transplante renal.

228

- Acompanhamentos psicológicos gratuitos de pacientes renais
internados e submetidos a tratamento dialitico no Hospital
Regional de Joinville e respectivas famílias.

06

- Avaliações e orientação psicológica a pacientes e familiares com
indicação a CAPD (Diálise Peritonial Contínua).

Reunião semanal de avaliação de transplantes renais, em conjunto com os
Médicos Nefrologistas e Urologistas e Psicóloga, sendo realizada 32 reuniões.
Foi realizada 3 reuniões técnicas com as Enfermeiras Chefes das Unidades de
Terapia Intensiva dos Hospitais São José, Dona Helena e Hans Dieter Schmidt,
em Joinville, para discutir assuntos técnicos sobre captação de órgãos e cuidados
com o doador cadáver.

Participação no I Simpósio de Bioética, realizado no Hospital Dona Helena em
Joinville, SC.
Foi realizada 3 reuniões técnicas com as Enfermeiras Chefes das Unidades de
Terapia Intensiva dos Hospitais São José, Dona Helena e Hans Dieter Schmidt,
em Joinville, para discutir assuntos técnicos sobre captação de órgãos e cuidados
com o doador cadáver.

ATIVIDADES CIENTÍFICAS E DIDÁTICAS

BOLSA DE ESTUDOS - cessão de bolsa de estudos para :
Enf. MARLENE H. ZIMMERMANN, Enf. MYERLLA MARTINELLI, Enf.
LUANA MOREIRA BREY e Enf. ASTRID MARGARETH LEONARD, ajuda
de custo no valor de R$ 1.143,00, para participação nos NEFROMÓDULOS da
Associação Brasileira de Enfermagem em Nefrologia e R$ 1.285,48 para ajuda de
custo de transporte e hospedagem para realização da prova de credenciamento
dos NEFROMÓDULOS, o que permite a enfermeira a obtenção do titulo de
especialista em Nefrologia.

ARNALDO LUIZ MOREIRA - ajuda de custo para realização de Curso de
Informática, sobre rede NOVELL no valor de R$ 1.262,74.
RUTH DE AZEVEDO CRUZ, para cursar a Faculdade de Psicologia de
Joinville, ao custo de R$ 2.555,24
MARLENE ZIMMERMAMM, para participar do V Congresso da Associação
Brasileira de Transplante de Órgãos. no valor de R$ 120,00.

Dra. WALKIRIA MONTADON, para realização de Curso de Inglês, ao custo de
R$ 960,00 e 195,00 para participação no V Congresso da Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos em Brasília.
Dra. LUCIANE MONICA DEBONI, para participação do V Congresso da
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, em Brasília, no valor de R$
500,00.
Dr. ODIVAL TIMM e Dr. ROBERTO JUNQUEIRA, para participação no IX
Congresso de Urologia e II Congresso de Urologia Pediatria, no valor de R$
1.000,00.

ZENITA NUNES, ajuda de custo para realização de curso de Informática, no
valor de R$ 330,65.

MARIA TEREZINHA DA COSTA ONOFRE, ajuda de custo para participação
em curso de Terapia Ocupacional, no valor de R$ 60,00.
ARNALDO MOREIRA e MAYCON TRUPPEL, ajuda de curso para realização
de curso de conserto e montagem de computadores, realizado no SENAI, no valor
de R$ 639,94
ANDRÉIA PLOTOW - BIÓLOGA contratada pela Fundação para trabalhar no
Laboratório de Histocompatibilidade, sendo que atualmente ela esta fazendo
curso de aperfeiçoamento no Laboratório de Histocompatibilidade da Santa Casa
em Porto Alegre - RS, gasto no ano R$ 4.809,63.
ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS CRÔNICOS DE JOINVILLE - ajuda de custo de
R$ 200,00 para reforma da instalação elétrica da sede da entidade.
ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS CRÔNICOS DE SANTA CATARINA - ajuda de
custo de R$ 300,00 para aquisição de linha telefônica para a sede da entidade.
Foi firmado com a empresa ELTRONES - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
LTDA, um protocolo para desenvolvimento de um módulo de proporção para
máquinas de Hemodiálise, neste ano foram gastos R$ 2.000,00.
REUNIÃO CIENTÍFICA - Reunião a cada 15 dias do grupo de Transplante
Renal, para discussão de casos clínicos e assuntos ligados a transplante renal, e
semanalmente com o pessoal da enfermagem da Unidade de Hemodiálise do
Hospital Regional de Joinville, para reciclagem dos mesmos, sendo que foram
realizadas 26 reuniões.
RESIDÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA - durante o ano de 1997 a Fundação e o
Centro de Tratamento de Doenças Renais, receberam os estudantes de medicina
abaixo relacionados para a realização de Estágio em Nefrologia dentro do
Programa de Residência em Clínica Médica:
GUSTAVO MAIA MOREIRA
KARIM DA SILVA
LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO

-

08.02 a 27.03
10.05 a 01.06
02.07 a 18.08

MARCO ANTONIO M. SEVERZNINI
DANIELA BARIZON MATOS
ANDRÉIA RUIZ ALEGRIA

-

19.08 a 05.10
06.10 a 22.11
23.11 a 09.01

RESIDÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA. Em fevereiro de 1995, em
conjunto com o Hospital Municipal São José e CENTRO DE TRATAMENTO
DE DOENÇAS RENAIS DE JOINVILLE , em Joinville, foi criado o SERVIÇO
DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA, sendo que a Dra. CÉRES F.
FELSKI DA SILVA completou sua Residência no início de 1997, e a Dr.
WALKIRIA MONTADON terminará sua residência em janeiro / 98.
Realização do XI ENCONTRO CIENTÍFICO DA FUNDAÇÃO PRÓ-RIM,
( II ENCONTRO NACIONAL DAS CENTRAIS DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS,
V JORNADA DE NEFROLOGIA E XI CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM
DIÁLISE E TRANSPLANTE RENAL PARA ENFERMAGEM ) com a
participação de 5 palestrantes internacionais e 33 palestrantes nacionais, durante
os dias 29 a 31.08.97 em Joinville, contando com a presença de 232 pessoas, sendo
38 palestrantes, 39 médicos e 51 enfermeiras, 7 técnicos em enfermagem, 52
auxiliares de enfermagem, 9 estudantes e 36 outros profissionais. O custo do
Congresso foi de R$ 64.064,71.
Para realização do evento a fundação recebeu ajuda de custo de R$ 3.000,00 do
Ministério da Saúde e R$ 10.000,00 do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq.

PUBLICIDADE
A LISTEL - LISTAS TELEFÔNICAS S.A., através de um contrato de
bonificação publicou no Centro da Segunda Capa e na Terceira Capa da Lista
Telefônica do Vale do Itajai e Norte Catarinense de 1997/98, uma publicidade
em favor da FUNDAÇÃO PRÓ-RIM.

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE DOENÇAS
CRÔNICAS E DEGENERATIVAS
Durante o ano de 1997 em razão da diminuição da arrecadação da campanha de
arrecadação de recursos denominada Rotativa , a construção da Ala “E” do
HOSPITAL DE DOENÇAS CRÔNICAS E DEGENERATIVAS DE
JOINVILLE, foi descontinuada, foi feita somente a manutenção e vigilância da
obra e pago as últimas notas fiscais do Laboratório de histocompatibilidade :
Durante o ano de 1997 foram realizados os seguintes gastos na obra do hospital :
Mês

Moeda

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
1.044,49
1.043,71
977,05
3.298,64
1.092,32
997,17
1.504,14
1.330,11
1.089,77
1.363,05
2.092,04
3.827,11
19.659,60

Com o Laboratório de Histocompatibilidade foram efetuados os seguintes gastos:
MÊS
FEV
MAR
ABR

VALOR - R$
150,80
1.609,47
380,60

TOTAL

2.140,87

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 1997 foi descontinuada a campanha.
A CAMPANHA ROTATIVA, teve seu início em setembro de 1991 e possui uma
sistemática descrita em formulário próprio e de um contrato de adesão que
possui explicações do seu funcionamento. Para a administração da campanha, a
Fundação possui uma casa alugada onde trabalham 05 funcionários e 2
estagiários, os quais em razão da descontinuidade da campanha foram
dispensados.. Para aderir a campanha o interessado faz uma doação para a
Fundação, sendo que desde a implantação do Plano Real a taxa de adesão era de
R$ 7,00 (sete reais) e em maio a doação passou para R$ 10,00 ( dez reais).
Atendendo a orientação do Promotor de Justiça Curador das Fundações, estamos
procurando desistimular as pessoas a aderirem a campanha, para que ela se
extinga sem causar prejuízo aos participantes, o que ocorrereu durante o ano de
1997.
Durante o ano de 1997 correram as seguintes adesões a campanha :
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Adesões
50
16
14
11
5
-

Doações
497,00
160,00
140,00
110,00
50,00
-

Dezembro

-

-

TOTAL

96

957,00

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
“SALVE UMA VIDA”
A partir do mês de maio de 1996, foi desencadeada nova campanha de
arrecadação de recursos denominada CAMPANHA PRÓ-RIM.
A campanha compreende o seguinte :
Foi montada uma equipe de voluntários ( pacientes renais crônicos e familiares)
que através do telefone contatam os proprietários de linhas telefônicas e solicitam
uma doação para a Fundação Pró-Rim, a qual será debitada na conta telefônica
do doador durante os 12 meses seguintes. foi feito um convênio com a TELESC, a
qual cobra nas contas telefônicas os valor da doação e repassa para a
FUNDAÇÃO ; para esse procedimento a TELESC cobra uma comissão de 5% (
cinco por cento) do valor cobrado nas contas telefônicas e para incentivo aos
voluntários, a valor da primeira cota recebida de cada doador é repassada para o
voluntário que manteve contato com o doador. Durante o ano de 1997 foram
contatados os proprietários dos telefones da cidade de Joinville, Araquari, São
Francisco do Sul, Barra Velha, Piçarras, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Campo
Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra e Canoinhas.
A campanha teve a seguinte movimentação :
MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET

PARTICIPANTES
12.480
14.322
15.595
17.161
19.188
19.282
17.904
20.165
21.785

DOAÇÃO
30.425,57
33.642,08
38.830,18
42.737,08
46.218,93
51.248,28
51.476,31
57.022,91
53.156,39

CUSTOS
8.933,93
11.283,92
11.212.98
16.787,55
16.544,62
18.857,72
19.579,12
20.803,74
17.510,51

REC. LIQ.
21.491,64
22.358,16
27.617,12
25.949,53
29.674,31
32.390,56
31.879,19
36.219,17
35.326,98

OUT
NOV
DEZ

22.653
23.399
24.320

57.146,29
56.793,01
55.726,18

15.218,11
16.097,48
19.402,51

41.928,18
40.694,53
36.323,67

TOTAL

227.254

574.104,23

192.251,19

381.853,04

DESPESAS ANUAIS
Para poder atender seus objetivos sociais, a Fundação necessitou realizar as
seguintes despesas em 1997.

Salários
Encargos Sociais
Serv. de Pessoas Jurídicas
Serv. de Pessoas Físicas
Aluguéis
Publicidade
Material Expediente
Limpeza e Manutenção
Conservação de Bens
Combustíveis
Correio
Viagens
Alimentação
Juros/ Var. monetárias
Energia Elétrica
Água
Telefone
Despesas Bancárias
Cursos e Seminários
Vale Transporte
Despesas Diversas
Multa/mora fiscais debut
Associações de Classe
Depreciação
Despesas Tributárias

R$
454.079,91
49.069,61
24.136,44
55.969,72
11.294,79
14.158,91
3.940,82
2.620,34
2.178,48
3.210,93
6.188,88
3.449,20
2.554,41
2.663,29
1.099,98
1.209,43
58.328,29
321,01
8.422,35
12.698,77
11826.68
6.053,99
876,76
24.110,08
3.682,53

TOTAL

764.145,60

