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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  

                 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 inter-relação 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. 

 

 

 

 

 FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA possui os seguintes títulos e 

registros ; 

 

1 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, conforme 

      processo n.º  28995. 000654/93-70 em 23 de setembro de 1994, renovado  

      em 03 de março de 1998 através da Resolução n.º 020 do Conselho 

      Nacional de Assistência Social. 

 

2 - Renovação do Registro no CONSELHO NACIONAL DE    

     ASSISTÊNCIA SOCIAL,  conforme   processo n.º 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 n.º 1.101 - 01 de 14  de 

      novembro de 1991 . 



                         

ATIVIDADES 
 

 

Durante o ano de 1 9 9 8 a FUNDAÇÃO PRÓ RIM desenvolveu suas atividades em total 

observância de seus objetivos institucionais, promovendo as seguintes atividades : 

 

 

 

ATIVIDADES MÉDICAS E PARAMÉDICAS 

SETOR DE TRANSPLANTE RENAL 

 
 

O setor de TRANSPLANTE RENAL da FUNDAÇÃO PRÓ-RIM  é o responsável pela 

preparação de pacientes renais crônicos para receberem o transplante renal, responsável 

pela captação de órgão de doadores não relacionados , responsável pela coordenação dos 

transplantes renais e acompanhamento e orientação dos pacientes transplantados . Este setor 

conta com os seguintes funcionários : Médico DR. JOSÉ ALUISIO VIEIRA, DR. 

HERCÍLIO ALEXANDRE DA LUZ FILHO e Dr. ARTHUR WENDHAUSEN,  

Enfermeira MARLENE HARGER ZIMMERMANN, Psicóloga ROSA MARIA 

GASPARINO DA SILVA,  e a Auxiliar Administrativa VIVIAN RODRIGUES 

DUARTE . O setor de Transplante teve em 1998 gastos com salários e encargos o 

montante de R$ 71.491,67 ( setenta e um mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e 

sete centavos ) e  desenvolveu as seguintes atividades em seu ambulatório de transplante 

renal. 

 

18      Coordenação de Transplantes Renais realizados durante o ano de  1998,  sendo  3      

          Transplantes  com  Doadores relacionados ( vivos ) e   15 Transplantes com 

          Doadores não relacionados ( cadáveres) ,  totalizando  202  transplantes realizados. 

 

765    Consultas de Pré e Pós-transplante renal, gratuitas aos doentes renais,      

          nas  instalações da sede da Fundação, realizadas pelo   enfermeira de     

          transplante, para avaliação das condições dos pacientes candidatos a 

          transplante renal, bem como orientação a seus familiares. 

 

826    Consultas de Pré-transplante renal, gratuitas aos doentes renais, nas        

          instalações da sede da Fundação, realizadas pelo  médico, para 

          avaliação das condições clínicas  e solicitação de exames dos pacientes          

          candidatos a  transplante renal. 

 

799    Consultas de Pré-transplante renal, gratuitas aos doentes renais, nas        

          instalações da sede da Fundação, realizadas pela   Psicóloga, para 

          avaliação das condições dos pacientes candidatos a transplante renal, 

          bem como orientação a seus familiares. 

 



52 Visitas da equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, 

Psicóloga, nutricionista e terapeuta ocupacional, aos pacientes de trans- 

plante renal internados no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt em Joinville.. 

 

05 Avaliações e orientação psicológica a pacientes renais indicados   para tratamento 

por DPAC ( DIÁLISE Peritonial Ambulatorial Contínua) e  

familiares. 

 

302    Acompanhamentos psicológicos gratuitos de pacientes renais internados 

e ou submetidos a tratamento dialítico.  

 

28 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. 

 

63      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 comprobatórios 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. 

 

02 Envio de 03 fígados para Central de Transplante de Órgãos do Paraná  visto que esse 

            tipo de transplante não é realizado em Joinville. 

 

Foram realizadas 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, 

organizadas e com a participação da Enfermeira de transplante e da Psicóloga e com a 

colaboração da Ra. LUCIANE MONICA DEBONI da Central de Captação de Órgãos de 

Joinville. 

 

Foi dada continuidade a  SOROTECA, para manter estocado o soro de todos os pacientes 

renais candidatos a transplante renal, a qual contém material de 160 pacientes cadastrados 

na lista de transplante renal. 

 

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.  



 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E 

ENSINO DA COMUNIDADE 

 
 

Realização de palestras sobre “PROVÁVEL DOADOR PARA TRANSPLANTE  

RENAL nos Hospitais: Dona Helena, São José e Regional em Joinville, e na Escola para 

20 auxiliares de enfermagem. 

 

Reunião semanal de avaliação de transplantes renais, em conjunto com os Médicos 

Nefrologistas e Urologistas e Psicóloga e nutricionista ,  sendo realizada 48 reuniões. 

 

A Enfermeira MARLENE participou na qualidade de palestrante, na Semana de Prevenção 

de Acidentes, com a palestra sobre DOAÇÃO DE ÓRGÃOS .  

 

Participação da Enfermeira MARLENE  na Central Regional de Captação de Órgãos de 

Joinville, em associação com o Hospital Dona Helena. 

 

 

Realização da prova para obtenção de Título de Enfermeiro Especialista em Nefrologia, na 

cidade de Porto Alegre RS, no mês de out/98, pela Enfermeira MARLENE, sendo que a 

mesma obteve aprovação na referida prova. 

 

Palestra realizada pelo Dr. HERCÍLIO e Enf. MARLENE  sobre ‘DOAÇÃO DE 

ÓRGÃOS” para os funcionários da Fábrica de Perfilados Atlântica. 

 

Participação da Enf. MARLENE no XI Congresso Brasileiro de Nefrologia e X 

Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia em Porto Alegre, RS em out/98 .  

 

Participação Enf. MARLENE do ciclo de Doação de Órgãos, promovido pela Câmara 

Junior de Joinville  em out. / 98. 

 

Realização do VI Encontro Científico de Pacientes e Transplantados Renais, na Cidade 

de Joinville, no qual houve a participação de 90 pessoas. 

 

Foi realizada palestra sobre “AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE “, para os alunos 

do curso de Terapia Ocupacional da Fundação Joinvillense de Ensino, pela ENF. 

MARLENE. 

 

Foi realizada palestra sobre “AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE” NA Semana de 

Enfermagem do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt em Joinville pela Enf. 

MARLENE. 

 



Participação da Psicóloga Rosa Gasparino como palestrante no I Congresso Brasileiro de 

Psicologia Hospitalar da Sociedade Brasileira de Psicólogos Hospitalares, em agosto na 

cidade de Guarujá – SP . 

 

Participação da Psicóloga Rosa Gasparino como palestrante no XI Congresso Brasileiro 

de Nefrologia , realizado em outubro na cidade de Porto Alegre.  

 

Palestrante com o tema ‘AMBULTÁRIO DE TRANSPLANTE’ para estagiários da 

turma de Terapia Ocupacional da Associação Catarinense de Ensino, pela Enf. 

MARLENE. 

 

 

 

Realização de palestras sobre Aspectos Psicológicos dos Pacientes Renais Crônicos e 

Transplantados Renais aos auxiliares de enfermagem do Hospital São José, Hospital Dona 

Helena e Hospital Regional de Joinville., pela Psicóloga ROSA GASPARINO. 

 

 

 

NUTRIÇÃO CLÍNICA 
 

 

A partir de junho de 1998 a FUNDAÇÃO PRÓ-RIM passou a contar com a colaboração , 

na qual de funcionária, a nutricionista LUCIANE DA GRAÇA DA COSTA, constituindo-

se assim o ambulatório de nutrição clinica , para acompanhamento e orientação nutricional 

aos pacientes renais crônicos e transplantados renais. O ambulatório teve durante o ano 

despesas num total de R$ 13.738,13  ( treze mil setecentos e trinta e oito reais e treze 

centavos ) e realizou os seguintes trabalhos : 

 

 

- Orientação dietoterápica relacionada a diálise para os pacientes em diálise e seis 

familiares. 

 

- Realização semestral de Avaliação Nutricional Antopométrica dos pacientes em 

tratamento dialitico em Joinville. 

 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SETOR DE NUTRIÇÃO E ENSINO 

DA COMUNIDADE 
 

- Participação no XIX Congresso Brasileiro de Nefrologia realizado em Porto Alegres, 

RS, no período de 11 a 14 de novembro.  

-  

- Palestra sobre Manejo Nutricional na Insuficiência Renal Crônica no II Encontro 

de Atualização em Terapia Ocupacional, realizado em Florianópolis no dia 06 de 

novembro. 



 

- Palestra sobre Manejo Nutricional no paciente Crítico , para médicos em residência, 

no Hospital São José, em Joinville, no dia 19 de novembro. 

 

 

- Palestra sobre Alimentação Pré e Pós transplante, no VI Encontro Científico de 

Pacientes e Transplantados Renais, em Joinville, dia 25 de novembro. 

 

- Palestra para profissionais de Nutrição sobre Manejo Nutricional na Insuficiência 

Renal, em Joinville, dia 02 de dezembro. 

 

 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 
 

 

 

 

A partir do mês de janeiro a FUNDAÇÃO PRÓ-RIM passou a contar com a colaboração, 

na qualidade de funcionária, da Terapeuta Ocupacional MARIA TEREZINHA DA 

COSTA ONOFRE , a qual é a responsável pelo setor de terapia ocupacional dos pacientes 

renais crônicos . Durante o ano o setor teve despesas num total de R$ 20.718,45 ( vinte mil 

setecentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos)  e realizou os seguintes trabalhos :  

 

-   Implantação do serviço de Terapia Ocupacional da Fundação a partir de       

     fev. / 98. 

 

- Convênio com a Faculdade de Terapia Ocupacional da Associação Catarinense de 

Ensino, para realização de estágio aos alunos da Faculdade. 

 

- Convênio com a Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio Econômicas  

(FEPESE) DA Universidade Federal de Santa Catarina para realização de 4 cursos 

de artesanato, abrangendo 40 pacientes renais crônicos. , no valor de R$ 6.480,01. 

 

- Reintegração dos pacientes renais crônicos e transplantados renais na sociedade. 

 

- Realização de comemoração das datas festivas. 

 

- Integração entre pacientes e funcionários. 

 

- Realização de visitas a residências de pacientes para avaliação da situação sócio 

econômica e orientação sobre terapia ocupacional e atendimento ergonométrico . 

 

- Atendimento individual dos pacientes durante a sessão de hemodiálise. 

 

- Atendimento ambulatorial de pacientes em diálise transplantados. 

 



 

- Implantação da loja no Shopping Cidade das Flores, para divulgar o trabalho artesanal 

dos pacientes renais crônicos. 

 

- Divulgação do trabalho do setor de Terapia Ocupacional, durante uma semana, na 

GLOBOVIL. 

 

 

 ENSINO DA COMUNIDADE 

 

- Orientação de 2  monografias dos alunos de ultimo série da Faculdade de Ciências da 

Saúde da Associação Catarinense de Ensino, as quais obtiverem notas 10 e 9,5. 

 

- Palestras no Cursos de Terapia Ocupacional da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Associação Catarinense de Ensino. 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

- Entrega de 360 cestas básicas a pacientes renais carentes. 

 

- Auxilio com doação de passes e medicamentos aos pacientes carentes. 

 

 

 

 

 

 

QUALIDADE TOTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do mês de agosto a FUNDAÇÃO PRÓ-RIM passou a contar com a colaboração, 

na qualidade de funcionário, do Sr. CLÁUDIO FREDERICO WOLLES , o qual é 

responsável em preparar a instituição para a obtenção do certificado da ISO 9000. Durante 

o ano o setor teve despesas num total de R$ 11.390,01 ( onze mil trezentos e noventa reais e 

um centavo)  e realizou os seguintes trabalhos : 

 

 

 

 



Elaboração das Estruturas Organizacionais: 

 

Elaboração da Política da Qualidade FUNDAÇÃO PRÓ-RIM 

 

Constituição do C.I.Q.- Conselho Interno para a Qualidade 

 

Elaboração, Edição, Divulgação e Treinamento voltado ao Programa de 

CONSCIENTIZAÇÃO PARA A QUALIDADE na Instituição. 

                   

Cultura para a Qualidade 

Política Participativa 

Gestão pela Qualidade Total 

Política da Qualidade – Objetivo 

Paradigmas na Administração 

Os Dez Mandamentos da Qualidade Total 

Estruturas Organizacionais e sua importância 

Delegação, conceitos e sua importância 

   

Elaboração, apresentação, divulgação e conscientização para o Programa 5 “S” , 

objetivando a iniciação para a Qualidade. 

 

Confecção de BANNER’s para apresentação e divulgação do Programa de Qualidade, 

especificamente  o Programa 5 “S” 

 

Elaboração de CONCURSO INTERNO  para a Qualidade com o tema: 

                              

Coloque sua criatividade para fora !!! 

DESENHO IDÉIA  para o símbolo que deverá representar a        

QUALIDADE na FUNDAÇÃO PRÓ-RIM 

 

Elaboração, apresentação, divulgação de MANUAL DO PROGRAMA  5 “S” de 

Qualidade Total, aos colaboradores 

Iniciação do Programa de Qualidade. 

Treinamento aos colaboradores do Programa 5 ”S” 

1
º
  “S” – UTILIZAÇÃO 

2
º
 “S” -  ORDENAÇÃO 

3
º
 “S”  - LIMPEZA 

 

Constituição das Comissões Locais de Qualidade.  

 

Elaboração, edição e Treinamento para  os colaboradores de FERRAMENTAS  PARA A 

QUALIDADE: 

                

Tempestade de Idéias; 

5 W 1 H; 

Como conduzir e participar de Reuniões; 

O que é Problema ?; 



S. E. T. F.  I; 

Como ser Criativo; 

Comunicação – PADRÃO OCER; 

 

Acompanhamento na implantação dos programas de Qualidade. 

 

Participação em  Reuniões das Comissões Locais da Qualidade. 

 

Coordenação das Reuniões do C.I.Q. – Conselho Interno para a Qualidade. 

  

Inicio de elaboração do Manual do Paciente. 

 

Inicio de elaboração do Manual do Colaborador – G.Q.T.. 

 

Assessoramento Administrativo/Organizacional/Funcional, ao Conselho Diretor da 

FUNDAÇÃO PRÓ-RIM voltado á Gestão pela Qualidade Total na Instituição. 

 

 

 

ATIVIDADES CIENTÍFICAS E DIDÁTICAS               
 

 

 

BOLSA DE ESTUDOS - cessão de bolsa de estudos para :  

 

Enf. MYERLLA MARTINELLI e Enf. ASTRID MARGARETH LEONARD, ajuda de 

custo no valor de R$ 5.517,26 para participação no curso de Pós Graduação em 

Enfermagem em Nefrologia, realizado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 

no período de janeiro /98 a janeiro /99, compreendendo ajuda  de custo de transporte e 

hospedagem e mensalidade do curso, o qual permitirá as enfermeiras a obterem o titulo de 

especialista em Nefrologia. 

 

 

MAYCON TRUPEL - ajuda de custo para cursar de Curso de Direito, na Associação 

Catarinense de Ensino, em Joinville no valor de R$ 2.219,18. 

 

RUTH DE AZEVEDO CRUZ, para cursar a Faculdade de Psicologia de Joinville, ao 

custo de R$ 2.517,26 

 

MARLENE ZIMMERMAMM, para participar do Congresso Brasileiro de enfermagem 

em Nefrologia, em Porto Alegre, RS . no valor de R$ 300,00 e realização da prova para 

obtenção de título de especialista em Nefrologia. 

 

 

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

682,88. 



 

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$ 10.682,45. 

 

ANDRÉIA PLOTOW – ajuda de custo de R$ 100,00 para participação  do 44º 

CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GENÉTICA , realizado em 

Ribeirão Preto – SP , em setembro / 98. 

  

DR. ANTONIO SIMEÃO RODRIGUES, ajuda de custo no valor de R$ 200,00 para 

inscrição no Congresso Brasileiro de Urologia em Nov. / 98. 

 

Colaboração de R$ 1.000,00 para o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

JOINVILLE para a realização da 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de 26 a 

28 de novembro de 1998. 

 

Ajuda material e administrativa para os pacientes renais crônicos associados a 

ASSOCIAÇÀO JOINVILLENSE DE PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, e 

funcionários da FUNDAÇÃO PRÓ-RIM para constituição da SERPRIM – 

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA APRÓ-RIM. 

 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E 

ENSINO DA COMUNIDADE 

 
 

DR. JOSÉ ALUISIO VIERA, DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ FILHO, Dra. 

LUCIANE MONICA DEBONI, nutricionista LUCIANE GRAÇA DA COSTA e 

Psicóloga ROSA  GASPARINO DA SILVA, ajuda de custo no valor de R$ 1.479,35 para 

participarem no Congresso Brasileiro de Nefrologia em Porto Alegre com a apresentação 

dos seguintes trabalhos científicos. : 1- INCIDÊNCIA DE HEPATITE C EM 

HEMODIÁLISE : IMPACTO DAS MEDIDAS DE PRECAUÇÕES UNIVERSAIS. 

2 -MORTALIDADE EM HEMODIÁLISE : ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO. 

3 -EPEDIMIOLOGIA DA LEPTOSPIROSE EM JOINVILLE , BIÓPSIA RENAL 

EM RIM NATIVO COM PISTOLA AUTOMÁTICA - SEM ORIENTAÇÃO 

ECOCÁGRAFICA 

 

DR. ALUÍSIO STOLL, ajuda de custo no valor de R$ 700,00 para participação em 

Encontro de Urologia, em maio/98. 

 

Participação no curso de ATUALIZAÇÀO EM NEFROLOGIA, promovido pela 

Universidade de São Paulo, no mês de julnho/98, pelo Dr. HERCÍLIO ALEXANDRE 

DA LUZ FILHO. 

 

 



 

 

 

O Dr. .JOSÉ ALUISIO VIEIRA , Dr. HERCÍLIO ALEXANDRE DA LUZ FILHO e 

Dra. LUCIANE MONICA DEBONI escreveram capítulo sobre SINDROME 

NEFRÍTICO no livro MANUAL TERAPÊUTICO EM NEFROLOGIA da 

ASSOCIAÇÀO CATARINENSE DE MEDICINA para 1999..  

 

O Dr. .JOSÉ ALUISIO VIEIRA , Dr. HERCÍLIO ALEXANDRE DA LUZ FILHO e 

Dra. LUCIANE MONICA DEBONI escreveram capítulo sobre  TRANSPLANTE 

RENAL, no livro MANUAL TERAPÊUTICO EM NEFROLOGIA da ASSOCIAÇÀO 

CATARINENSE DE MEDICINA. 

 

Treinamento de Diálise de 1 enfermeira e 5 auxiliares de enfermagem, durante o ano de 

1998. 

 

Estagio voluntário do DR. RAFAEL MACIEL , nos meses de novembro e dezembro de 

1998, no serviço de hemodiálise. 

 

Publicação da coluna ‘POR UMA CAUSA NOBRE ‘, todos os domingos, no Jornal A 

NOTÍCIA em Joinville, a partir de novembro / 98, com artigos médicos de interesse da 

população em geral. 

 

Treinamento em operação de máquina de Hemodiálise, realizado nas dependências do 

SESC, em Nov/98,em colaboração com a BAXTER S.A.  contando com a participação de 

35 auxiliares de enfermagem das unidades de Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra e da Clínica 

Renal do Vale do Itajaí, de Blumenau. 

 

DR. JOSÉ ALUISIO VIEIRA – participou com recursos próprios do SIMPÓSIO 

SOBRE QUALIDADE EM DIÁLISE da Associação Americana de Nefrologia , período 

de 12 a 14 de junho em Washington – USA. 

 

DR. JOSÉ ALUISIO VIERA participou com recursos próprios do CONGRESSO 

AMERICANO DE NEFROLOGIA , em Philadelphia, USA em outubro / 98. 

 

DR. JOSÉ ALUISIO VIEIRA – participou  da III JORNADA INTEGRADA 

FUNDAÇÃO DO RIM, no período de 15 a 17,  no Rio de Janeiro. 

 

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 1998 a Fundação e o Centro 

de Tratamento de Doenças Renais, receberam os médicos residentes abaixo relacionados 

para a realização de Estágio  em Nefrologia dentro do Programa de Residência em Clínica 

Médica: 

 

ANTONIO LEDRA ZAGHENI   -  16.03 a 26.04 

PIERRE DE OLIVIERA BARBOSA  -  27.04 a 07.06 

FABIO RECH DA COSTA    -  20.07 a 30.08 

CARLOS RENATO FRANCALICCI  -  31.08 a 31.10 

JOSIANE CRISTINA CALVERO   -  12.10 a 22.11 

SILVIA REGINA DORINI    -  23.11 a 08.12 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA.   

 

Desde fevereiro de 1995, os residentes de Nefrologia do  Hospital Municipal São José  e 

fazem seus treinamentos em conjunto com a FUNDAÇÀO PRÓ-RIM e CENTRO DE 

TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS DE JOINVILLE .O médico residente 

permanece durante 2 anos em treinamento nas dependências da Fundação.  

A DRA. WALKIRIA MONTADON terminou sua  residência em  janeiro / 98 e o Dr. 

MARCOS ANDRÉ ALCÂNTARA VIANA iniciou a residência em fevereiro/98 

 

Treinamento dos alunos do Curso de Auxiliar de Enfermagem do REPENSUL – 

HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT durante 2 .meses, totalizando o 

treinamento teórico e prático de 30 alunos em hemodiálise 

 

Treinamento teórico e prático dos alunos do Curso de auxiliar de Enfermagem da 

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA no período de 10 de 

novembro a 16 de dezembro, num total de 28 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE DOENÇAS         

CRÔNICAS E DEGENERATIVAS 
 

 

Durante o ano de 1998 foi retomada a  construção da Ala “E”  do HOSPITAL DE 

DOENÇAS CRÔNICAS E DEGENERATIVAS DE JOINVILLE, com os recursos 

obtidos com a Campanha SALVE UMA VIDA e com os recursos recebidos através do 

convênio firmado com o Ministério da Saúde através da Prefeitura Municipal de Joinville, 

sob n.º 012 / 98 – AAG, através do qual a Fundação recebeu em 1998 a quantia de R$ 

170.506,36 ( cento e setenta mil quinhentos e seis reais e trinta e seis centavos) , com os 

recursos recebidos a obra estará terminada no segundo trimestre de 1999 . 

 

Durante o ano de 1998 foram realizados os seguintes gastos na obra do hospital com 

recursos provenientes da campanha SALVE UMA VIDA :   

 

 

 

                   Mês                   Moeda             Valor 

   

                  Janeiro                      R$  1.172,52 

                  Fevereiro             R$       709,34 

                  Março                      R$   1.099,64 

                  Abril                                R$ 1.831,86 

                  Maio             R$  2.532,73 

                  Junho                       R$  2.866,74 

                  Julho              R$          1.989,87 

                 Agosto             R$            3.773,18 

                 Setembro             R$            1.293,46 

                 Outubro             R$                            20.827,88 

                 Novembro             R$            7.110,38 

                 Dezembro             R$            3.369,68 

                TOTAL                 48.577,28 

 

 

 

 

Com os recursos do convênio com o Ministério da Saúde / Prefeitura Municipal de 

Joinville, foram realizados os seguintes gastos : 

 

 

MÊS MOEDA VALOR 

NOVEMBRO/99 R$ 29.652,83 

DEZEMBRO /99 R$ 18.946,54 

T O T A L  48.599,37 

 



 

 

 

CAMPANHA COMUNITÁRIA 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 7% ( sete  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 

1998 foram contatados os proprietários dos telefones da cidade de Joinville e do norte 

catarinense até Canoinhas e no Vale do Itajaí incluindo Balneário Camboriú, Itajaí, 

Blumenau , Rio do Sul e cidades menores. 

A campanha teve a seguinte movimentação : 

 

 

 

MÊS PARTICIPANTES     DOAÇÃO-R$ CUSTOS REC. LIQ. 

JAN 24.243 59.847,49 17.875,97 41.971,52 

FEV 24.488 59.884,52 15.828,89 44.065,63 

MAR 25.057 59.631,41 23.858,51 36.772,90 

ABR 25.908 60.442,29 24.694,26 35.748,03 

MAI 26.562 84.024,74 25.022,13 39.002,61 

JUN 26.345 65.640,02 28.838,78 36.801,24 

JUL 28.507 61.786,61 23.661,63 38.124,98 

AGO 31.269 34.456,87 34.134,67        321,20 

SET 32.582 97.491,33 60.087,55 37.403,78 

OUT 35.149 75.268,42 34.588,18 40.670,24 

NOV 37.315 76.257,49 32.111,27 44.146,22 

DEZ 38.413 78.586,80 46.668,09 31.918,71 

MÉDIA 29.653    

TOTAL  793.306,99 367.369,93 426.937,06 
 

 

 



 

CAMPANHA POR UMA CAUSA NOBRE 
 

A partir do mês de novembro de 1998, o Presidente da fundação em conjunto com outros 3 

músicos gravaram um COMPACT DISC ( CD ) com músicas conhecidas do repertório 

mundial e cederam seus direitos para a FUNDAÇÃO. O CD foi comercializado pela 

Fundação em conjunto com outro CD com músicas natalinas , cedido pelo membro da 

assembléia Geral, Sr. JOSÉ CARLOS VIEIRA , com a denominação de “POR UMA 

CAUSA NOBRE “ , sendo que foram mandados confeccionar 10.000 ( dez mil ) discos , 

os quais foram comercializados diretamente por voluntários da Fundação e através da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , com cobrança em 3 parcelas na conta 

telefônica em convênio com a TELESC , com pagamentos a partir do mês de janeiro de 

1999, ao preço médio de R4 15,00 ( quinze reais ) . Do total ainda restam a vender 1.000 

discos. 

 

Na campanha foram gastos R$ 51.333,74 até dezembro / 98 . A previsão de vendas dos 

CD é de 9.000 ao valor de R$ 15.50 igual a  R$ 139.500,00 que serão recebidos no 

decorrer dos 6 primeiros meses de 1999.   

 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

 

 

Em dezembro / 98 a FUNDAÇÀO realizou um importação de  13 máquinas de hemodiálise 

da BAXTER EXPORT CORPORATION de MIAMI , USA no valor total de USS$ 

219.168,82, serão pagas em 12 parcelas mensais de US$ 9.132,03 , com uma carência de 12 

meses a partir de dezembro / 98 . 

 

 

 

  

CONVÊNIO COM O LIONS CLUBE 
 

 

 

A FUNDAÇÃO PRÓ-RIM firmou do LIONS CLUB INTERNACIONAL, através do 

Governador do Lions Clube de Santa Catarina, um convênio no valor de  US$ 75.000,00 ( 

setenta e cinco mil dólares americanos) , para aquisição de equipamentos para o Hospital da 

Fundação, sendo que a primeira parcela equivalente a US$ 37.500,00 , correspondente a  

R$ 43.875,00 , foi recebida em 20 de abril de 1998 ,  e utilizada para aquisição de 3 (três) 

máquinas de hemodiálise marca BAXTER, modelo SPS 1550, importadas dos Estados 



Unidos da América em dezembro de 1998, sendo que o restante do convênio será liberado 

no decorrer de 1999. 

 

 

 

CO-IRMÃ NOS ESTADOS UNIDOS 
 

 

Em novembro de 1998  foi criada na cidade de Miami, Florida, USA., a PRÓ-KINEY 

FOUNDATION, INC. de  MIAMI, USA, com a finalidade de receber  doações 

financeiras de pessoas físicas e jurídicas bem como fazer campanhas de arrecadação de 

fundos com o objetivo de ajudar instituições idênticas nos países da América Latina 

especialmente no Brasil. A fundação Pró-Rim deverá ser a principal beneficiária e através 

dela que se realizarão contratos e convênios com o Brasil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESAS ANUAIS 
 

 

Para poder atender seus objetivos sociais, a Fundação necessitou realizar as 

seguintes despesas em 1998. 

 

                                                              R$ 

Salários 795.290,24 

Encargos Sociais 75.948,56 

Serv. de Pessoas Jurídicas 21.155,63 

Serv. de Pessoas Físicas 21.790,68 

Aluguéis 16.738,10 

Publicidade 52.211,90 

Material Expediente 4.687,34 

Limpeza e Manutenção 4.568,28 

Combustíveis 1.277,74 

Correio 13.617,78 

Viagens 10.970,21 

Alimentação 13.173,75 

Juros/ Var. monetárias 2.047,64 

Energia Elétrica 3.056,09 

Água 1.847,80 

Telefone 106.978,08 



Despesas Bancárias 2.812,24 

Cursos e Seminários 12.930,00 

Vale Transporte 23.508,12 

Despesas Diversas 24.775,38 

Multa/mora fiscais  661,22 

Associações de Classe 1.569,60 

Depreciação 24.345,78 

Despesas Tributárias 6.690,07 

  

TOTAL                       1.242.652,23 

 


