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Temos ainda a destacar a permanência pelo oitavo
ano consecutivo na seleta lista das 150 melhores
empresas para se trabalhar no Brasil. Esta conquista demonstra que somos felizes no trabalho e o
reconhecimento é uma forma de nos impulsionar
para ficar ainda melhor.

Mensagem
do Presidente
Dr. Marcos Alexandre Vieira

Temos orgulho em apresentar a você nosso Relatório Anual de Atividades 2016! Com isso, queremos
compartilhar nossos números e resultados do ano
que passou, graças ao trabalho dedicado de nossa
competente equipe e a solidariedade da população
que contribui conosco na missão de Salvar Vidas.
Podemos definir 2016 como um período de superação, trabalho, dedicação e conquistas. Apesar de
todas as dificuldades que o país atravessou, temos
muito a comemorar em termos de crescimento e a
certeza de termos realizado o melhor.
Registramos números expressivos. Foram mais de
89 mil sessões de hemodiálise, nos aproximamos
da marca de 1.500 transplantes, 1.986 consultas
no ambulatório de transplante, 613 pacientes em
hemodiálise, 22.400 lanches servidos na hemodiálise aos pacientes e 975 atendimentos online com
esclarecimento de dúvidas sobre as doenças renais.
Entre os destaques, está o investimento na nova
sede em Palmas (TO) que vai ficar inteiramente
adaptada para prestar atendimento cada vez mais
qualificado aos nossos pacientes. A unidade terá
1.500 metros², o mesmo espaço do Vida Center em
Joinville e deve ser inaugurada até o final de 2017.
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É preciso registrar também o crescimento do
Ipreps, com o novo laboratório de habilidades,
novas salas que estão por vir e com a meta atingida
de 1.000 alunos. Tivemos mais avanços em termos
de qualidade como a recertificação da ONA Nível 3
e o trabalho na busca da certificação internacional
Qmentum que deve acontecer em 2017.
Em 2016 o setor administrativo fez a diferença,
sempre buscando fazer mais com menos, atuando
intensamente na frente de captação de recursos e
mostrando nosso trabalho para o Brasil. Destaque
para as máquinas doadas pelos Arautos do Evangelho e Fundação Phoenix, para Campanha “Doação,
um ato de amor” com mais de duas mil camisetas
e arte assinada pelo artista Luciano Martins, já adquiridas através de doações e para o projeto Rins do
Riso aprovado pela Lei Rouanet. Nosso time do call
center com uma equipe motivada e comprometida
atingiu resultados expressivos, além de inovarmos
com o Home Office, tendo operadores ligando das
suas próprias casas.
Nossos tratamentos diferenciados na área de prevenção, nos consultórios e na diálise e transplante,
também seguiram fazendo muito mais para os
nossos pacientes. Um trabalho em equipe com valores como ética, competência, agilidade e superação é exemplo para o Brasil.
Acredito que nossa grande conquista se resume
nos resultados da pesquisa de satisfação junto aos
nossos pacientes. O índice de 92,77% na satisfação
geral dos pacientes demonstra o amor que cada
um de nós dedica às atividades, salvando vidas
em tudo que fazemos. Neste relatório existe muito
de cada um de nós. O trabalho integrado garante
resultados importantes e nos motiva a continuar
nesta missão gratificante.

Doença
Renal
Crônica

A insuficiência renal crônica ocorre quando
uma doença ou outra condição de saúde

prejudica a função renal, causando danos

aos rins – que tendem a agravar-se ao longo
de vários meses e até mesmo anos.

Os fatores que podem aumentar o risco de

uma pessoa desenvolver insuficiência renal
crônica incluem: diabetes, hipertensão,
doenças cardíacas, fumo, obesidade,

colesterol alto, ter histórico familiar e 65
anos de idade ou mais. A doença renal

crônica piora lentamente com o tempo. Nos
primeiros estágios, pode ser assintomática.
A perda de função geralmente demora

meses para ocorrer. Ela pode ser tão lenta
que os sintomas não aparecem até que o

funcionamento dos rins seja menor que um

décimo do normal. Ou seja, quando a pessoa
perceber, ela já está com o funcionamento
dos rins completamente comprometido.

Primeiros sintomas
Os primeiros sintomas da doença renal

crônica, em geral, também ocorrem com
freqüência em outras doenças e podem

ser os únicos sinais da insuficiência renal
até que ela esteja em estágio avançado.

Os sintomas podem incluir: mal estar e

fadiga, coceira generalizada (prurido) e pele
seca, dores de cabeça, perda de peso não
intencional, perda do apetite e náuseas.

Os exames que verificam o funcionamento
dos rins abrangem: níveis de creatinina,
BUN (nitrogênio ureico no sangue) e
depuração de creatinina.

5

Hemodiálise
O momento para começar a diálise depende
de diferentes fatores, como os resultados
dos exames de laboratório, a gravidade

dos sintomas e a disposição do paciente

para as sessões. O paciente deve começar
a se preparar para a diálise antes que ela

seja efetivamente necessária. A preparação
envolve aprender sobre a diálise e os tipos
existentes, além dos procedimentos que
devem ser realizados antes das sessões.
O transplante de rim surge como uma

das últimas opções para um paciente de
insuficiência renal crônica.

Tratamentos
Controlar a pressão arterial é a chave para
atrasar a maior parte dos danos causados

pela insuficiência renal crônica. O objetivo

desta fase do tratamento é manter a pressão
arterial abaixo de 130/80 mmHg, ou seja,

13X8. Outros tratamentos podem incluir:
medicamentos especiais usados para

ajudar a impedir que os níveis de fósforo

no sangue fiquem muito altos; tratamento
para anemia, com adição de ferro à dieta;

uso de suplementos orais de ferro; injeções
intravenosas para suprir a necessidade

dessa substância na corrente sanguínea

e transfusões de sangue; suplementos de

cálcio e de vitamina D. Alterações na rotina

e nos hábitos diários e alimentares também
devem ocorrer. Aliados ao tratamento

médico, essas adaptações à atual condição

são essenciais para garantir a qualidade de
vida do paciente.
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Doença
Renal
Crônica
Cenário nacional

Defasagem
Um dos principais problemas é o valor
pago pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
às clínicas que realizam os procedimentos. O custo mínimo da sessão de hemodiálise fica em torno de R$ 256, mas o
sistema público não reajusta o repasse há
anos, com ressarcimento de apenas R$
179. Com o passar dos anos, essa questão
matemática se transforma em limitação
para o prestador de serviço e em desespero para o paciente renal.

Urgência
Os números mostram que a evolução da
doença cresce assustadoramente no país.
Por isso, a Pró-Rim investe na ampliação
do seu atendimento e recebe pacientes de
todas as partes do país, para a realização
do transplante renal. No entanto,
precisamos avançar mais e implantar
unidades de hemodiálise em outras
regiões do Brasil, assim como fizemos
em diversas cidades de Santa Catarina e
também em Palmas (TO).

Números impactantes
A doença renal mata tanto quanto
o trânsito e os homicídios. É uma
epidemia silenciosa. Segundo a Sociedade
Brasileira de Nefrologia, 10 milhões de
brasileiros sofrem de alguma disfunção
renal. Desse total, mais de 120 mil fazem
hemodiálise, um tratamento de limpeza
do sangue quando os rins não funcionam
adequadamente. Destes, 35% têm a
indicação de transplantes e esperam na
fila para realizar o procedimento.

Crescimento estagnado
Anualmente, cerca de 30 mil pacientes
precisam entrar no sistema de diálise
brasileiro. Nos últimos 10 anos, o número
de pacientes cresceu 71%, enquanto as
unidades de diálise aumentaram apenas
15%. Atualmente, existem 715 unidades,
mal distribuídas pelo país. Mais de 85%
dos pacientes renais são tratados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
Segundo a Associação Brasileira dos
Centros de Diálise e Transplante, seriam
necessárias nove mil vagas novas por
ano, mas o país só consegue criar pouco
mais de duas mil. A conseqüência
imediata é a superlotação, devido à
falta de centros de tratamento. Isso
encarece ainda mais o atendimento,
pelas complicações à saúde do paciente,
podendo levá-lo à morte.
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Pró-Rim
O sonho de fazer um tratamento diferencia-

do para os pacientes que apresentam doenças
renais crônicas, bem como a constatação das

dificuldades existentes na saúde pública, levou
os dois médicos nefrologistas, Dr. José Aluísio
Vieira e Dr. Hercilio Alexandre da Luz Filho, a

mobilizarem a comunidade, culminando com a
criação da Fundação Pró-Rim em 22 de dezembro de 1987.

Uma entidade de administração privada, filan-

trópica sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública municipal, estadual e federal.

Missão

Salvar vidas dos pacientes renais em tudo
o que fazemos.

Visão
A Fundação Pró-Rim recebe cerca de 99% dos

pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde,

SUS. Anualmente realiza mais de 56 mil atendi-

mentos ambulatoriais, 80 mil sessões de hemo-

diálise e já ultrapassou a marca dos 1.500 transplantes renais.

Está presente com centros de diálise próprios e em
parcerias nas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra e Balneário Camboriú
em Santa Catarina, em Goiânia (GO) e também
no estado do Tocantins nas cidades de Palmas,
Araguaína e Gurupi. Desenvolve ações em parceria com associações de pacientes renais crônicos
em Caxias do Sul (RS) e nas cidades do Triângulo
Mineiro (MG). Sua força está no apoio que recebe
da sociedade e de seus contribuintes que ajudam
a manter e criar uma nova filosofia de tratamento
dos doentes, que merecem carinho, amor, respeito
e preservação da sua dignidade.
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Ser referência nacional com excelência
nas áreas de assistência médica,
educação e pesquisa clínica.

Valores

• Comprometimento com a luta pela

vida das pessoas; 					
			

• Transparência, ética, amor e dignidade

nas atividades que realizamos; 			
				

• Busca contínua e incansável do

aprimoramento de todos os setores da

Fundação Pró–Rim;					
				

• Foco no “tratamento humanizado”
com qualidade.

Títulos e registros
Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos, conforme Portaria 677
de 31.07.2015 da Secretaria de Atenção
à Saúde do Ministério da Saúde, o
certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social na área da Saúde foi
renovada para o período de 05.02.2012
a 04.02.2017
Declarada de Utilidade Pública
Federal, conforme Decreto
Presidencial de 27 de maio de 1992
Declarada de Utilidade Pública
Estadual, conforme a Lei º 3. 772 de 27
de maio de 1992
Declarada de Utilidade Pública
Municipal conforme Lei º 2.345 de 28
de setembro de 1989
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.

1.475

Número de transplantes já
realizados

89.446

Sessões de hemodiálise por ano

1.986
Consultas no ambulatório de
transplantes por ano

613
Pacientes em hemodiálise

22.400
Lanches entregues na hemodiálise aos pacientes por ano

975
Atendimentos Dr. Online por ano

Prêmios e
reconhecimentos
Certificação de Qualidade
ONA Nível 3 – Excelência

Eleita entre as 150 melhores

empresas para trabalhar no Brasil.
Revista Você S/A – Desde 2009.
Empreendedor Social.
Prêmio “Ser Humano” pela ABRH.

31
Nefrologistas formados no
programa de especialização
+ DE

1.000
Alunos matriculados no
Instituto Pró-Rim de Educação

99,3%
Pacientes SUS
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Rumo aos
30 anos
Fundadores

Dr. José
Aluísio Vieira

Criação da
Fundação Pró-Rim

Início da
parceria com
o CTDR em
Jaraguá do Sul

1987

1994

1992

Inauguração da
1ª fase da Unidade
Vida Center

1996

1999

Início da
parceria com
o CTDR
em Mafra
Início da 1ª fase
de construção
da Unidade Vida
Center
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Dr. Hercilio
Alexandre da
Luz Filho

Criação do
Voluntariado
da Pró-Rim

2001

2002

Inauguração
da filial de São
Bento do Sul

Início das
atividades de
educação do
IPREPS

2003

2005

Inauguração da
filial de Balneário
Camboriú

Inauguração
da filial de
Gurupi/TO

2006

2007

Parceria com
Instituto de
Nefrologia de
Goiânia

Desenvolvido o Programa
Educar para Prevenir

Linha do
tempo

Inauguração
da sede própria
do IPREPS

Formatura
da 1ª turma do
curso Técnico
em Enfermagem

2008

2010

2009

Pró-Rim é
classificada pela
1ª vez entre as
150 melhores
empresas para
se trabalhar no
Brasil

Prêmio
Empreendedor
Social – Folha
de São Paulo

Alcançou a
marca de 1.000
transplantes

2011

Início das
atividades do
IPREPS em
São Francisco
do Sul

2012

2013

Pró-Rim
conquista
Prêmio
Ser Humano

2014

Pró-Rim é classificada
pela 8ª vez entre
as 150 melhores
empresas para se
trabalhar no Brasil

2015

2016

Ano letivo
em nova sede
do IPREPS
no centro de
Joinville/SC
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Salvar vidas
do paciente
renal, em
tudo o que
fazemos

Já os pacientes renais que fazem diálise
peritoneal não precisam deslocar-se à

unidade, mas realizam seus tratamentos

em casa. A maioria desses, fazem enquanto

estão dormindo. Para isso, precisam colocar
uma bolsa em seus peritôneos. Nesse

caso, damos total apoio a ele para garantir
que faça bem o tratamento em sua casa e
damos muito suporte à família, que tem

papel essencial nesse processo. Também

trabalhamos para preparar os pacientes que
buscam o transplante renal.

No ambulatório realizado na matriz, em
Joinville (SC), damos total suporte aos

pacientes renais para orientá-lo, preparáOs pacientes que fazem hemodiálise neces-

lo e acompanhá-lo antes e depois da

vezes por semana e permanecem por 4 horas

familiares e potenciais doadores do órgão.

seu sangue. Eles dependem da máquina de

de 1500 transplantes renais realizados em

é vital e fundamental para o funcionamento

mesmo do exterior. O paciente renal é nosso

mas restrições alimentares e devem consu-

do setor, trabalham para garantir que

sitam deslocar-se até as nossas unidades 3

cirurgia. Além disso, auxiliamos também os

realizando a sessão que realiza a filtragem do

Ao longo da história da Pró-Rim, são mais

hemodiálise para viver, afinal a função renal

pacientes de diversas regiões do Brasil e até

do organismo como um todo. Possuem algu-

maior tesouro. E todos, independentemente

mir uma quantidade limitada de água.

ele receba um tratamento especial e

Contamos com pacientes renais que realizam

amor sejam os elementos principais.

hemodiálise há mais de 30 anos. São anos

de amizade, de relacionamento de confian-

ça e amor a ele. Para esses pacientes, damos
suporte clínico, nutricional, psicológico e

social. Como muitos deles não podem mais
exercer atividade profissional, apoiamos

com a entrega de cestas básicas e auxiliamos
para que busque ocupações agradáveis que
o façam perceber que ele pode manter sua

qualidade de vida em meio ao tratamento.
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diferenciado, aonde a qualidade técnica e o

Assistência
médica
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R E L ATÓ R I O D E AT I V I DA D E S 2016

Unidade Vida Center

Joinville
Nesta unidade a Rua Xavier Arp, 15, Bairro Boa Vista, em Joinville/SC,
CNPJ 79.361.127/0001-68, estão localizados os seguintes setores:

Unidade de diálise
Ambulatório médico e multidisciplinar
Setor de transplante renal
Setor de pesquisa clínica
Centro cirúrgico ambulatorial
Residência médica
Estoque central
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Unidade
de diálise
Neste setor esta localizada
a unidade da Fundação,

denominada Vida Center que

22.471

1.635

Sessões de diálises/ano

Acomp. pós transplante

25.198

47

Exames laboratoriais

Procedimentos Cirúrgicos

realiza tratamentos de Terapia

Renal Substutiva contratratado

pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
no ano de 2016 foram realizados
os seguintes procedimentos:

Ambulatório 11.841
médico e multidisciplinar
2.763

934

Consultas médicas

Durante o ano de 2016 foram realizados
os seguintes procedimentos:

Unidade
de diálise

Atendimentos de psicologia

22.400

Consultas de enfermagem

Lanches para pacientes

1.362

1.803

Atendimentos de
assistência social

Atendimentos de
nutricionista

353

82

69

Confecção de
Fistula

Implante
cateter lúmen

Implante de cateter
permanente

Para intensificar a realização dos transplantes

cirurgiões vascular 2 instrumentadores cirúr-

teres a Fundação possui em Joinville uma Sala

o ano realizou os seguintes trabalhos, além de

renais, confecção de fístulas e implante de catede Pequenas cirurgias e sua equipe de transplante, composta 2 urologistas, 1 cirurgião geral, 2

gicos e uma técnica de enfermagem e durante

realizar os transplantes renais no Hospital Municipal São José.
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R E L ATÓ R I O D E AT I V I DA D E S 2016

Unidade

São Bento
do Sul
Em razão de alguns pacientes renais crônicos

necessitarem se deslocar de Rio Negrinho, São
Bento do Sul e Campo Alegre para realizarem
suas sessões de hemodiálise em Joinville, e

como existem alguns pacientes que se deslocam
das cidades acima para Curitiba, para também

realizarem seus tratamentos, a Fundação decidiu

instalar uma unidade de hemodiálise na cidade de
São Bento do Sul, a Rua Augusto Klimmeck, 277,
sala 02, com CNPJ nº 79.361.127/0004-39

16

Durante o ano de 2016 foram realizados os seguintes
tratamentos via Sistema Único de Saúde - SUS

35

4.553

Procedimentos cirúrgicos

Sessões de diálises/ano

4.802
Exames laboratoriais

Durante o ano de 2016 foram realizados os seguintes
procedimentos pela equipe multidisciplinar:

823

578

Consultas médicas

Atendimentos de psicologia

620

4.500

Consultas de enfermagem

Lanches para pacientes

309

355

Atendimentos de
assistência social

Atendimentos de
nutricionista

17

R E L ATÓ R I O D E AT I V I DA D E S 2016

Unidade

Balneário
Camboriú
A Fundação atende os pacientes da

A Fundação alugou um espaço físico

acompanhamento de pré e pós-transplante

Hospital Santa Inês, localizado a Av. do

região de Balneário Camboriú no

renal, por este motivo os pacientes da

região solicitaram a instalação de uma

unidade de hemodiálise naquela cidade,
a fim de que os pacientes da região

pudessem ter tratamento hemodialítico

da mesma qualidade que os pacientes da
região norte do Estado.
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dentro de um imóvel de propriedade do
Estado, 1690 em Balneário Camboriú, com
CNPJ nº 79.361.127/0005-10 e realizou a

adaptação do imóvel dentro das exigências
da Secretaria Estadual de Saúde. No ano
de 2.016 foram realizados os seguintes
procedimentos na unidade, através do
Sistema Único de Saúde.

Durante o ano de 2016 foram realizados os seguintes
tratamentos via Sistema Único de Saúde - SUS

95

17.782

Procedimentos cirúrgicos

Sessões de diálises/ano

16.741
Exames laboratoriais

Durante o ano de 2016 foram realizados os seguintes
procedimentos pela equipe multidisciplinar:

1.387

904

Consultas médicas

Atendimentos de psicologia

2.940

4.500

Consultas de enfermagem

Lanches para pacientes

970

17.790

Atendimentos de
assistência social

Atendimentos de
nutricionista
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R E L ATÓ R I O D E AT I V I DA D E S 2016

Unidade

Palmas
Em 05 de agosto de 2.005, em razão de um

licitação, um novo contrato entre a Fun-

SAU-AJ-CGC0N 031/2005, com o Governo

Tocantins para continuação da realização

convite a Fundação celebrou o convênio SEdo Estado do Tocantins, para administra-

ção da Unidade renal existente no Hospital

Geral de Palmas. A 201 S, Av. NS 01 – CJ 02,
Lt 01, com CNPJ n.º 79.361.127/0008-62

No ano de 2009 foi firmado, através de uma

20

dação e a Secretaria de Saúde do Estado de
dos tratamentos hemodialiticos no estado,
que foi renovado em dezembro de 2.010

por mais 5 anos. Nesta unidade 100 % dos

pacientes são atendidos através do Sistema
Único de Saúde.

Durante o ano de 2016 foram realizados os seguintes
tratamentos via Sistema Único de Saúde - SUS

221

1.944

3.000

198

Acompanhamento
pós Transplante renal

Sessões de Diálise
(paciente crônico)

Consultas
Médicas

Pacientes Dialise
Peritonial

28.528

32.993

213

Sessões de Diálise
(paciente crônico)

Exames
laboratoriais

Procedimentos
cirúrgicos

Durante o ano de 2016 continuamos
para esta unidade dos recursos por

3.080

1.029

do Tocantins, o contrato foi encerrado

Consultas
médicas

Atendimentos de
psicologia

3.148

27.913

% dos pacientes são atendidos através

Consultas de
enfermagem

Lanches para
pacientes

R$ 1.884.161,84

1.130

1.922

Atendimentos de
assistência social

Atendimentos de
nutricionista

com sérios problemas de recebimento
parte da Secretaria Estadual de Saúde

em dez de 2015, sendo que desde este
mês estamos sem contrato recebendo
por reconhecimento de dívida. a qual
deixou de repassar para a Fundação

os valores abaixo. Nesta unidade 100
do Sistema Único de Saúde.

A RECEBER

OBS: Os valores das

competências novembro
e dezembro de 2016

deverão ser pagas nos
meses de janeiro e
fevereiro de 2017
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R E L ATÓ R I O D E AT I V I DA D E S 2016

Unidade

Gurupi
A Secretaria de Estado da Saúde de Tocantins

A unidade esta localizada a Rua Presidente

Gurupi, uma unidade renal para atendimen-

pital de Referência de Gurupi, com CNPJ nº

construiu junto ao Hospital de Referência de
to dos pacientes que necessitam de Terapia

Renal substitutiva naquela região, pois como
não havia esta unidade os pacientes eram

enviados para Brasília ou Goiânia para realizarem seu tratamento.

A Secretaria de Saúde fez as reformas civis

necessárias, instalou o sistema de água tratada, alugou as máquinas de diálise e estendeu
o convênio com a Fundação Pró-Rim para a

administração e operacionalização da unidade, sendo que a Fundação entrou com toda
a mão de obra necessária, os insumos e os

instrumentos necessários para o funcionamento da unidade.
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Juscelino Kubitscheck, 1.513, aneo ao Hos79.361.127/0009-43. Ela foi inaugurada em

12 de outubro de 2007 e recebeu os pacientes
que estavam realizando seu tratamento em
outros estados.

No ano de 2009 foi firmado, através de uma

licitação, um novo contrato entre a Fundação
e a Secretaria de Saúde do Estado de Tocan-

tins para continuação da realização dos tratamentos hemodialiticos no estado, que foi

encerrado em dez de 2015, sendo que desde

este mês estamos sem contrato recebendo por
reconhecimento de dívida. Nesta unidade

100 % dos pacientes são atendidos através do
Sistema Único de Saúde

No ano de 2016 foram realizados pelo Sistema Único de Saúde os

seguintes procedimentos:

16.112

17.809

5

Sessões de Diálise
(paciente crônico)

Exames
laboratoriais

Pacientes Dialise
Peritonial

252

134

Sessões de Diálise
(paciente crônico)

Procedimentos
cirúrgicos

Durante o ano de 2.016 continuamos

com sérios problemas de recebimento
parte da Secretaria Estadual de Saúde

1.316

366

em dez de 2015, sendo que desde este

Consultas
médicas

Atendimentos de
psicologia

os valores abaixo. Nesta unidade 100

1.831

14.040

do Sistema Único de Saúde.

Consultas de
enfermagem

Lanches para
pacientes

A RECEBER

530

1.376

OBS: Os valores das

Atendimentos de
assistência social

Atendimentos de
nutricionista

para esta unidade dos recursos por

do Tocantins, o contrato foi encerrado
mês estamos sem contrato, recebendo
por reconhecimento de dívida a qual
deixou de repassar para a Fundação

% dos pacientes são atendidos através

R$ 942.198,58
competências novembro
e dezembro de 2.016

deverão ser pagas nos
meses de janeiro e
fevereiro de 2017.
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Setor de
transplante
renal
O setor de pré e pós-transplante renal

e também pelo acompanhamento pós-

pacientes e familiares para a realização do

colaboração de 4 médicos nefrologistas e 9

é o responsável pela preparação dos

transplante renal, que são encaminhados

para a lista dea transplantes da Central de

Transplantes do Estado de Santa Catarina
pelo acompanhamento dos pacientes

transplantados durante sua internação
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transplante. Este setor conta com a

médicos residentes, 2 (duas) enfermeiras,
1 (uma) psicóloga e 2 (duas) uma

auxiliares administrativos e toda a equipe
multidisciplinar da Fundação.

Consultas
Realizadas

Visitas
realizadas

Transplantes
realizados

Orientação
de cuidados
de alta pós
transplante

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Total

Pré-transplante

50

41

46

47

57

57

55

42

45

50

51

35

576

Pós-transplante

86

68

110

80

76

100

90

84

73

120

72

77

1036

Doador de Rim

6

10

8

4

10

8

6

6

8

7

4

2

79

Familiares

22

24

26

20

25

25

19

21

30

29

34

20

295

Total de
consultas

164

143

190

151

168

190

170

153

156

206

161

134

1986

Pacientes
internados

6

8

8

8

10

8

8

10

8

10

8

4

96

Doador vivo

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

5

Doador cadáver

6

4

8

12

10

7

6

5

4

5

5

3

75

Total de
transplantes

6

4

9

13

10

8

7

5

4

6

5

3

80

Pós transplante
para alta

6

4

8

13

8

7

7

4

4

5

5

3

74

A equipe multidisciplinar da Fundação faz a preparação

dos pacientes a serem transplantados e a equipe cirúrgica
faz os transplantes nos hospitais credenciados pelo SUS

(Hospital Municipal São José – Joinville) e no ano de 2016

foram realizados 80 transplantes conforme abaixo, totalizando um total de 1.475 transplantes renais já realizados.
Mês

Doador vivo

Doador cadáver

Total

Janeiro

-

6

6

Fevereiro

-

4

4

Março

1

8

9

Abril

1

12

13

Maio

-

10

10

Junho

1

7

8

Julho

1

6

7

Agosto

-

5

5

Setembro

-

4

4

Outubro

1

5

6

Novembro

-

5

5

Dezembro

-

3

3

Total

5

75

80
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Pacientes de outros
estados optam pela
Pró-Rim para realizar
transplantes

Cerca de 40% dos pacientes renais que

O programa de transplantes é nacional.

(SC), para a realização do transplante, são

em uma lista fora do seu estado, desde

chegam à Fundação Pró-Rim, em Joinville
provenientes de outros estados. No ano
passado, 160 pacientes com este perfil

buscaram no serviço social da Pró-Rim, o
encaminhamento para transplante.

O Mato Grosso lidera a lista com 29.

que seja inscrito em apenas uma delas.
O que determina a escolha de um
paciente para o transplante é a

compatibilidade do rim disponível, de
acordo com o cadastro.

Depois vem São Paulo com 24, Tocantins

O motivo principal que faz o paciente

108 transplantados naquele período, 36

a espera por um rim é menor. Em

com 20 e o Paraná com 17 pacientes. Dos
vieram destes estados. Em 2015, até o

início de maio, nove pacientes de fora de
Santa Catarina, foram beneficiados com

o transplante, sendo quatro do Tocantins
(TO), três do Mato Grosso (MT) e dois do
Paraná (PR).
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O paciente pode optar por permanecer

definir por Santa Catarina é que aqui
média, apenas seis meses. Mas, todo
o processo depende dos exames de
compatibilidade.

Santa Catarina

Doador vivo

Balneário Camboriú

5

Jaraguá do Sul

2

Braço do Norte

1

Joinville

15

Caçador

1

Schroeder

2

Minas Gerais

Doador vivo

Tangará

1

Belo Horizonte

5

Mafra

3

São Paulo

Joaçaba

1

Osasco

Rio Negrinho

1

Guarulhos

Guaramirim

1

Mato Grosso

Doador vivo

Barra Velha

1

Rondonópolis

2

Criciuma

1

Sinop

1

Lauro Muller

1

Cuiabá

3

São José

1

Peixoto de Azevedo

1

Orleãns

1

Sorriso

1

Itapema

1

Rio de Janeiro

São José

1

Campo dos Goitacazes

Santa Cecília

1

Goiás

São Francisco do Sul

2

Goiânia

1

Bom Retiro

1

Ceres

1

Catanduvas

1

Tocantins

Paraná

Doador vivo

Doador vivo
1
15

Doador vivo
1
Doador vivo

Doador vivo

Palmas

1
1

Arapongas

1

Miranorte

Londrina

1

Espirito Santo

Curitiba

4

Vitória

Paraíso do Norte

1

Rondonia

Pinhais

1

Porto Velho

São Tomé

1

Rio Grande do Sul

Rebouças

1

Porto Alegre

Doador vivo
2
Doador vivo
1
Doador vivo
1
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Voluntariado
Durante o ano de 2016 o setor de voluntaria
do desenvolveu trabalhos junto aos pacientes
renais e familiares, com bazares e campanhas
de doações. No ano o setor de voluntariado
desenvolveu as seguintes campanhas:

Campanha

Captação de

Campanha de

alimentos através

arrecadação de

da MESA BRASIL

lacres de latas de

SESC (Junho)

alumínio para troca

para que, através do museu, estas

por cadeira de rodas

revertam em recursos para a Pró-Rim.

Sábado solidário no

em conjunto com o

Empresas doam esses envelopes

supermercado BIG

Rotary International

selados para o Voluntariado que

de doação de
agasalhos

Projeto Selos
O objetivo é captar envelopes/cartas
seladas recebidas pelos Correios

para arrecadação

o envia para o Museu Nacional de

de alimentos

Valores e eles revertem em cestas
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básicas para os pacientes.

766
CESTAS
BÁSICAS

14
CESTAS
BÁSICAS

08
CESTAS
BÁSICAS

05

Com produtos
doados

Campanha de
arrecadação
de selos

Campanha de
arrecadação de
óleo usado

R$ 38.432,61

R$ 664,60

R$ 463,12

R$ 2.144,00

02

02

Arrecadação
de lacres com o
Rotary

Doação da
comunidade

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

CADEIRAS
DE RODAS

Receita com
doações diversas

R$ 1.034,00

Receita com venda
de reciclados

R$ 19.349,73

Receitas com
bazares e doações

R$ 6.055,20

CADEIRAS
DE RODAS

CADEIRAS
DE RODAS

29

Educação e
pesquisa
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IPREPS

INSTITUTO
PRÓ-RIM DE
EDUCAÇÃO E
PESQUISA EM
SAÚDE

Em 2008 a Fundação criou o IPREPS – Instituto Pró-Rim de Educação e Pesquisa em Saúde, onde
são realizados os cursos de treinamentos internos e externos.
EDUCAÇÃO BÁSICA (ARTIGO 13 LEI 12.101/2009)

1.000

89

Alunos
matriculados*

Alunos com bolsa
integral

61

591

Alunos com bolsa
parcial de 50%

Alunos
pagantes

(*) Excluídos os inadimplentes e os bolsistas integrais que não se enquadram nos critérios da Lei 12.101/2009
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Cursos de
qualificação
Parada Cardiorrespiratória
Intra-Hospitalar
Capacitar os profissionais para reconhecimento
de diagnóstico em nível mundial da Parada
Cardiorrespiratória. Incentivar o treinamento
teórico e prático Apresentar novas diretrizes,
concensos do ACLS, e orientações segundo a
Associação Americana em Cardiologia.

Cosmetologia
Desenvoler e aprimorar conhecimento
nas areas de saude e beleza, diferenciando
cosméticos utilizados para gestantes e crianças,
identificando patologias deramatológicas
mais comuns.

Auxiliar de Veterinária
Pessoas que desejam se capacitar e se
dedicar à atenção de cães e gatos, visando
um novo nicho de mercado. Objetivo Geral:
Preparar profissionais capacitados para o
mercado de trabalho.
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Cuidador de Idosos
O curso de Qualificação em Cuidador de Idosos
capacita e orienta pessoas para trabalharem na
área do Envelhecimento e no cuidado integral
nas necessidades da vida diárias de idosos.

Socorrista
Sendo um curso de formação livre, pretendese qualificar profissionais de empresas
públicas e privadas, de prestação de serviços
especializados, bombeiros voluntários e
comunidade em geral, obedecendo às normas
regulamentadoras de saúde, preconizadas pelo
Ministério da Saúde, visando minimizar as
ocorrências de diferentes tipos de emergências,
atuando na proteção da vida, do meio
ambiente e do patrimônio.

Primeiros Socorros
Fortalecer o conhecimento dos alunos do
curso no atendimento inicial de primeiros
socorros, com ênfase nas situações de Urgência
e Emergência Pré-Hospitalar.

Atendente de Farmácia e
Drogarias
Interessados em atuar na área da saúde,
em farmácias comuns, farmácias de
manipulação, farmácias hospitalares,
drogarias, distribuidoras, postos de saúde e
representações de medicamentos.

Cursos
Técnicos e
Médios
Estética
Promover capacitação profissional na área de
Enfermagem do Trabalho através da execução
de ações preventivas de modo técnico e
científico, visando à saúde do trabalhador.

Enfermagem

Massoterapia
Melhora da qualidade de vida através de
procedimentos preventivos e atender
as prescrições clínicas. Proporcionar o
embasamento científico necessário para
o conhecimento da anatomia e fisiologia
humana, bem como técnicas e condutas em
massoterapia.

Necropsia
O curso tem o objetivo de preparar os
profissionais com competências técnicas
e comportamentais para as exigências do
mercado de trabalho.

Capacitar profissionais para atuar na área da
saúde através da aplicação de técnicas, voltadas
para a promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde. Aulas ministradas em
Joinville.

Cursos de
Especialização

Administrativo na Área
da Saúde

Enfermagem do Trabalho

Melhora da qualidade de vida através de procedimentos preventivos e atender as prescrições
clínicas. Proporcionar o embasamento científico necessário para o conhecimento da anatomia e fisiologia humana, bem como técnicas e
condutas em massoterapia.

Promover capacitação profissional na área de
Enfermagem do Trabalho através da execução
de ações preventivas de modo técnico e
científico, visando à saúde do trabalhador.
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Trabalhos
científicos

A Fundação
Pró-Rim investe no
desenvolvimento científico
e na disseminação do
conhecimento de sua
qualificada equipe.
Conheça os principais
trabalhos publicados pela
Pró-Rim em 2016:

Leishmaniose cutânea
após transplantes renal

Fasciíte necrotizante em
transplantado renal

Congresso Brasileiro de
Nefrologia 2016

Congresso Brasileiro de
Nefrologia 2016

Autor(es): Barbara Ferrari,
Flora Braga Vaz, Andreas
Nogueira Sales, Luciane
Monica Deboni

Autor(es): Andreas
Nogueira Sales, Barbara
Ferrari, Flora Braga Vaz,
Luciane Mania Deboni

Prevalência de
hipertrofia ventricular
esquerda e disfunção
cardíaca em pacientes
portadores de doença
renal crônica incidentes
em hemodiálise

Histoplamose
disseminada após
transplante renal

Biópsia pós-transplante:
indicações, diagnósticos
e condutas

Congresso Brasileiro de
Nefrologia 2016

Congresso Brasileiro de
Nefrologia 2016

Autor(es): Andreas
Nogueira Sales, Barbara
Ferrari, Flora Braga Vaz,
Luciane Mania Deboni

Autor(es): Flora Braga Vaz,
Denise Teresinha Beeze
Guterres, Daniele Cardoso,
Luciane Monica Deboni

Congresso Brasileiro de
Nefrologia 2016
Autor(es): Marília
Andrade

Setor de
Pesquisa
clínica
De olho no futuro e na evolução do tratamento
das doenças renais, investimos na fascinante
área de pesquisa clínica. Desde 2007,
conquistamos o status de primeiro centro de
pesquisas clínicas em Nefrologia de Joinville,
com o estudo sobre os efeitos de um novo
medicamento para pacientes renais em
hemodiálise.
O Centro de Pesquisa da Fundação Pró-Rim
tem como finalidade realizar conjunto com
instituições parceiras como indústrias
farmacêuticas e Universidades.
São estudos multicêntricos nacionais e
internacionais que contribuam para a
verificação da segurança e eficácia de novas
terapias para tratamento de Insuficiência
Renal Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica,
Diabetes Melito tipos I e II, Transplante Renal e
Anemia.
Seu principal objetivo é proporcionar aos
pacientes melhores opções terapêuticas, tendo
como intuito a melhora na qualidade de vida.
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Estudos em Andamento
O Centro de Pesquisa desenvolveu junto com laboratórios internacionais e nacionais, 07
estudos de avaliação de medicamentos durante o ano de 2016.

Nome do Estudo

OLYMPUS

FIBROGEN 063

AWARD-7

Título

Estudo de Fase
3, Multicêntrico,
Randomizado, DuploCego, Controlado por
Placebo que Avalia a
Segurança e a Eficácia
de Roxadustat
para o Tratamento
de Anemia em
Participantes da
pesquisa com Doença
Renal Crônica que
não Recebem Diálise.

Estudo de fase
3 multicêntrico,
randomizado, aberto
e com controle
ativo da eficácia e
segurança do FG4592 no tratamento
de anemia em
pacientes incidentes
em diálise.

H9X-MC-GBDX
Estudo randomizado
aberto de grupos
paralelos para
comparar o efeito da
dulaglutida uma vez
por semana com a
insulina glargina no
controle glicêmico
de pacientes com
diabetes do tipo 2 e
doença renal crônica
moderada ou grave.

Protocolo

N º: D5740C00001

N º: FGCL-4592-063

N º: H9X-MC-GBDX

CKDOPPS
BRASIL - PILOTO

Estudo do Impacto de
Padrões de Práticas
Clínicas da Doença
Renal Crônica. Estudo
clínico de coorte,
obeservacional,
prospectivo,
internacional,
envolvendo pacientes
com DRC estágios 3
a 5 [taxa de filtração
glomerular estimada
(TFGe) <60/mL/
min/1,73m2].

Patrocinador

AstraZeneca

Fibrogen, Inc.

Eli Lilly and Company

Ann Arbor –
Arbor Research
Collaborative for
Health

Indicação
do estudo

Tratamento de
anemia em pacientes
com doença renal
crônica

Tratamento de
anemia em pacientes
com doença renal
crônica

Nefropatia Diabética

Doença Renal Crônica

Início do estudo

Dezembro/2015

Outubro/2015

Maio/2013

Março/2013

Número
de pacientes em
acompanhamento

06

03

04

50

Número de
pacientes ativos

03

02

03

50
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Nome do Estudo

SONAR

EPOBLA

HDFit

Título

Protocolo do Estudo Clínico
M11-352: Um Estudo
Randomizado, Multinacional,
Multicêntrico, Duplo-Cego,
com Grupos Paralelos e
Controlado por Placebo dos
Efeitos de Atrasentana sobre
Desfechos Renais em Sujeitos
de Pesquisa com Diabetes Tipo
2 e Nefropatia SONAR: Estudo
da Nefropatia Diabética
Tratada com Atrasentana.

Avaliação da Eficácia Clínica
e Imunoge-nicidade do
Medicamento Eritromax®
do Laboratório Blau
Farmacêutica S/A. em relação
ao Medicamento Eprex®,
produzido pelo laboratório
Jansseng-Cilag, em pacientes
com Quadro Clínico de
Anemia Secundária
à Doença Renal Crônica.

Protocolo

N º: M11-352

N º: EPOBLA1011

Patrocinador

Abbvie

BLAU FARMACÊUTICA S/A

Fresenius

Indicação
do estudo

Pacientes com doença renal
crônica e diabete Tipo 2

Tratamento de anemia em
pacientes com doença renal
crônica

Doença Renal Crônica em
Hemodiálise

Início do estudo

Fevereiro/2015

Maio/2015

Setembro/2015

Número
de pacientes em
acompanhamento

09

Número de
pacientes ativos

05

0 (nenhum paciente incluído
ainda).

Impacto da HemoDiafiltração
na Atividade Física e
Desfechos Auto Referidos
de Pacientes com Doença
Renal Crônica: um Estudo
Controlado e Randomizado
Brasileiro (HDFit.br)

10

08
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Programa de
Especialização Médica
em Nefrologia
Em 2016, a médica Dra Cyntia
Carvalho Magaton, conclui o programa
de Especialização Médica. Com essa
formatura, a Pró-Rim completou o
número de 31 Nefrologistas formados.
Além disso, 11 residentes em
formação são provenientes do
Hospital Hans Dieter Schmidt e do
Hospital Municipal São José.
Durante o ano, 20 acadêmicos de
medicina realizaram estágio de 15 dias
em Nefrologia dentro do programa
de treinamento em Clínica Médica,
no qual o estudante acompanha a
dinâmica do corpo clínico da Pró38

Rim com os pacientes renais crônico
na diálise, em pacientes internados,
consultas no ambulatório de
nefrologia clínica, de transplantes e
assistindo reuniões científicas.

31 Nefrologistas Formados - De 1995 a 2016

2011
Elisangela B.
Massa

1995
Ceres Felski
da Silva

2004
Mauricio S. Mosma

2011
Jorair F. Morais
Filho

1996
Walkiria
Montadon

2006
Luana Garcia
Ferrabone

2011
Ximene
Bartmann

1998
Marcos André
Alcântara Viana

2006
Rafael Gorges
Werlich

2012
Carlos Eduardo
S. Noleto

1999
Cleonice do Carmo
Souza Pereira

2008
Alex S. Ribeiro
Belo

2012
Franco S. da Mota
Kruger

2001
Olivia Andrade
Barros

2008
Gustavo Cunha
de Souza

2012
Gracielle M.
Martins

2002
Carlos Alberto
Rost

2008
Viviane Calice
da Silva

2014
Alexandra da Luz

2003
Paulo Cicogna

2009
Keila Regiane
A. Macedo

2014
Caroline Menegueli
Biondo

2004
Hugo Sakaguchi

2009
Marcela Oliveira
M. Borges

2014
Silvane Sebben

2004
Isadora Felski
da Silva

2010
Evan Pereira
Barreto

2015
Eduardo R. da Silva

2004
Thais Franz
da Costa

2011
Danilo de Santi
Tessarolo

2016
Cyntia Carvalho
Magaton
39

Gestão de
pessoas
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Valorização
Em dezembro de 2016 A Pró-Rim tinha 495 funcionários, assim distribuídos:

Escolaridade

Completa

Incompleta

1º Grau

11

5

2º Grau

60

12

Técnico

132

-

3º Grau

109

31

Pós Graduação

90

-

Mestrado

09

-

1

1

446

49

Doutorado
Total

41
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Cursos

Completa

Programa de
Bolsas de Estudo

2º Grau

06

Técnico

02

3º Grau

26

Durante o ano de 2016, a
instituição ofertou bolsas de
estudos para a capacitação para 47
de e seus colaboradores,

Pós Graduação

13

Mestrado
Doutorado

01

Total

47

Qualidade de Vida
dos Profissionais
Correr e Salvar Vidas
No dia 13 de março profissionais da Pró-Rim
matriz participaram da Meia Maratona de
Joinville, um evento realizado em comemoração
ao aniversário da cidade que foi em 9 de março.
Os 10 corredores amadores se prepararam para
fazer bonito na pista e levaram o nome da PróRim estampado em suas camisetas com uma
frase alusiva ao evento “Correr e Salvar Vidas”.

Ginástica
A Pró-Rim disponibiliza um professor do método
DeRose gratuitamente 2 vezes por semana para
os colaboradores.

42

0

150 Melhores Empresas
para se Trabalhar
A Fundação participa do evento promovido
pela Revista Você S/A e Exame do Grupo
Abril em parceria com Fundação Instituto
de Administração (FIA), da Universidade
de São Paulo – USP, para divulgação da
lista das 150 melhores empresas para
trabalhar no Brasil, em 2016, pela oitava
vez consecutiva, foi classificada entre as
150 Melhores empresas para se Trabalhar
no Brasil pelo sexto oitavo consecutivo.
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Captação
de recursos
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Call
Center
Há 20 anos, a Pró-Rim conta com o setor
de Call Center. Trata-se de um setor
de arrecadação fundamental para a
instituição. Contribuintes solidários de
vários estados do Brasil dão seu “sim à
Pró-Rim” após abordagem dos nossos
operadores de telemarketing ou ligam
para o nosso 0800 para fazer a sua
doação espontânea. O pequeno valor
doado de uma pessoa dentro de uma
grande rede solidária de pessoas de todo
o Brasil permitem hoje que as doações da
comunidade representem cerca de 40%
da receita financeira da Pró-Rim.
A aplicação de recursos, provenientes
destas contribuições, tem seu
direcionamento voltado ao atendimento

CAMPANHA
COMUNITÁRIA
DE ARRECADAÇÃO
DE RECURSOS
“SALVE UMA VIDA”

dos pacientes renais, compra de novas
máquinas e manutenção, distribuição
de remédios e cestas básicas, projetos
de prevenção de doenças renais, dentre
outros investimentos na esfera social.
As doações pelo Call Center são mensais
e recorrentes e os canais de doação são os
seguintes:
• Débito de doação em conta de telefone
através da Oi, Telefônica, Algar Telecom;
• Débito de doação em conta de luz através
da Celesc;
• Débito automático de doação através
dos bancos Caixa Econômica Federal,
Santander e HSBC;
• Acrescentar o mapa do Brasil e destacar
esses estados: RS, SC, TO, GO, RJ, SP e MG.
45
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A campanha teve a seguinte movimentação bruta
(doação) no ano de 2016 e desses valores foram
descontadas as taxas de administração pela Brasil
Telecom/OI

A campanha teve a seguinte movimentação
bruta (doação e cartão) neste ano e desses valores
foram descontadas as taxas de administração
pela TELEFÔNICA (SP)

1.187.876

588.480

Número
de contribuições

Número
de contribuições

No ano de 2013 firmamos contrato com a
ALGAR TELECOMUNICAÇÃO de Uberlândia,
Minas Gerais para recebimento de doação através
da conta de telefone, em 2016 teve o seguinte
movimento durante o ano

No ano de 2016 foi firmado convênio com a
ENEL para recebimento de doação através da
conta de telefone, em 2016 teve o seguinte
movimento durante o ano

94.994

14.526

Número
de contribuições

Número
de contribuições

No ano de 2016 foi firmado convênio com a
COELCE para recebimento de doação através
da conta de telefone, em 2016 teve o seguinte
movimento durante o ano

O contrato com a Centrais Elétricas de Santa
Catarina – CELESC, para recebimento de doações
através da conta de energia elétrica, gerou a
seguinte movimentação em 2016:

145

514.114

Número
de contribuições

Número
de contribuições

Também durante o ano de 2016 firmamos contatos com algumas instituições bancárias para recebimento de
doações através de débito em conta corrente. A movimentação desses contratos foram os seguintes:

2.721
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Número
de contribuições

18.464

Número
de contribuições

6.755

Número
de contribuições

Recursos provenientes
de projetos
Carro
O recurso veio através do Juizado Especial Criminal e Delitos do Trânsito e foi
autorizado pelo Juiz Décio M. Barreto
de Araújo, de Joinville/SC a Fundação
Pró-Rim, que recebeu a doação de 35 mil
para a aquisição de um automóvel para
atendimento dos pacientes e transporte
de equipamentos entre unidades.

R$ 35.000,00
em novembro de 2016.
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Laboratório de
Habilidades
Em janeiro de 2016, O Ministério Público
do Trabalho, da 12ª Região de Florianópolis,
contemplou um projeto para implantação
do laboratório de habilidades do IPREPS,
no valor de

R$ 273.988,00

A Pró-Rim conta com uma área de Projetos. Doação por meio
de leis de incentivo, emendas parlamentares e doações de
pessoa jurídica são algumas das frentes de atuação.
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Doação de
máquinas de diálise
Em abril de 2016, o Fundo de Ajuda
Misericórdia – Arautos do Evangelho
de São Paulo – SP, fez a doação de

R$ 45.900,00
para aquisição de uma máquina
de diálise. Em dezembro de 2016,
recebemos a doação de

R$ 47.000,00
da Instituição do Dizimo – Associação
Phoenix de estudos e pesquisas de
Pirassununga/SP, para aquisição de
uma máquina de diálise.
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Campanha
doação, um
ato de amor

Foram vendidas cerca de

2.000 camisetas
durante a campanha e a receita
líquida total foi de R$ 21.276,00

Associada à Semana de Doação
de Órgãos, a Pró-Rim lançou em
27/09/2016 a campanha solidária
“Doação, um ato de amor” com arte
exclusiva criada pelo artista plástico Luciano Martins e estampada em
uma camiseta destinada a todos que
apoiaram a causa.
O valor arrecadado será destinado
para melhorias no ambulatório
de transplante renal da Pró-Rim, a
serem efetuadas em 2017.
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Comunicação
e marketing
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Internet
A Fundação Pró-Rim possui um site da Internet
(www.prorim.org.br) na quais as pessoas interessadas
podem obter informações sobre a Fundação

Home page
Ano

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

164.381

199.754

286.805

410.199

416.366

516.059

Continente

2012

2013

2014

2015

2016

Oceania

15

40

60

58

50

Ásia

189

449

2.363

3.028

1.818

África

228

562

998

905

1.052

América do Norte

965

2.591

3.610

2.302

2.753

América Central

32

28

95

92

58

América do Sul

193.621

275.625

391.217

402.833

498.969

Europa

2.692

5.497

9.842

6458

5.993

Total

199.754

86.805

0.199

17.691

516.059
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Doutor online
Neste site foi implantado em Novembro/2000 um serviço gratuito para médicos e leigos
esclarecerem suas dúvidas com respeito a doenças renais, este serviço denomina-se Doutor
Online, e recebe solicitações de esclarecimentos de pessoas dos mais variados Estados do
BRASIL. No site também se encontra um acervo de dúvidas já respondidas.
ACESSOS AO SITE NA SESSÃO DR. ONLINE (PERGUNTAS JÁ RESPONDIDAS):
Ano

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Perguntas acessadas

394

609

673

677

450

975

Redes sociais da internet
Desde 2011, a Fundação Pró-Rim tem presença
nas redes sociais da internet de forma planejada.
O objetivo desta presença digital é o de se relacionar
com os seus públicos e disseminar informações sobre
saúde. A Pró-Rim está ativa e produzindo conteúdo
para as plataformas Facebook, Twitter e YouTube.

Facebook
Até o dia 31 de dezembro, a página da PróRim (www.facebook.com/prorim) contava
com 19.858 (seguidores). Este meio oferece
a opção de interação direta com o público
através de comentários nas publicações e
conversas privadas por mensagens. Essa
plataforma oferece grande facilidade
para compartilhamento de conteúdos,
aumento o alcance da informação.
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Twitter

Até o dia 31 de dezembro, o perfil da
Pró-Rim (www.twitter.com/prorim)
contava com 3.117 seguidores.

Youtube

Até o dia 31 de dezembro, o canal da Pró-Rim
(www.youtube.com/prorim) contava com
3.117 inscritos. Desde a criação do canal em 2 de
dezembro de 2010 até 31 de dezembro de 2016,
os vídeos do canal foram visualizados 1.556.476
vezes. Só em 2016 foram 398.745 visualizações.
Os vídeos mais assistidos são os de prevenção e
educação sobre a doença renal.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Facebook
(fãs)

5.875

7.297

10.379

13.511

15.803

19.858

Twitter
(seguidores)

1.916

2.325

2.610

2.765

3.032

3.117

YouTube
(inscritos)

23

77

128

383

1.898

3.117

YouTube
(exibições de vídeos)

63.298

221.300

292.444

208.591

272.098

398.745
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Campanha
Dia Mundial
do Rim
2016
Principais parceiros do
Dia Mundial do Rim:

DIA MUNDIAL DO

RIM 2016

21 matérias
Através da Assessoria da
Empresa

Destaque
Anúncio de 1 página
Revista Pais & Filhos

42.538
Pessoas alcançadas nas
redes sociais

5.000
Gibis educativos

+100.000
Em veiculações recebidas
gratuitamente através da
Assessoria de Imprensa
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Em 2016, o tema
do Dia Mundial do
Rim foi “Prevenção
da Doença Renal
começa na Infância”.
A Pró-Rim realizou
diverasas ações.
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Publicações
na Impresa
Em 2016, a Pró-Rim teve X inserções
na imprensa. Confira algumas das
principais publicações:

Clipagem: Revista Pais & Filhos
Edição: Março/16
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Clipagem: Pais e Filhos
Edição: 18/07/2016

Publicação: 23/07/2016
Veículo: Jornal Notícias do Dia

Clipagem: Revista Viva Saúde
Edição: 162 – Novembro/16

Clipagem: Folha de SP
Edição: Editoria/Coluna/Seção/Autor:
Empreendedor Social

Clipagem: Revista Ana Maria
Edição: Dezembro/16
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Demonstrações
financeiras
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

65

66

67

68

