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Pró-Rim ( relacionamento@prorim.org.br) 

O sonho de dois médicos nefrologistas, Dr. José Aluísio Vieira e Dr.
Hercilio Alexandre da Luz Filho, culminando com a criação da
Fundação Pró-Rim em 1987.

Anualmente realiza mais 80 mil sessões de hemodiálise e já
ultrapassou a marca dos 1.500 transplantes renais.

Está presente em Santa Catarina, Goias, Tocan�ns, Rio Grande do
Sul e Minas Gerais.
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O inverno está chegando e com ele cresce a preocupação dos pacientes
renais transplantados. Os cuidados devem ser redobrados para evitar
a rejeição do órgão, pois os medicamentos u�lizados reduzem a defesa
do sistema imunológico. É que neste período de temperaturas baixas
aumentam os riscos de contrair doenças como: resfriados, gripes e até
pneumonia.

Após seis meses do transplante renal, o paciente deve receber novamente
todas as vacinas, incluindo a do vírus da gripe. Porém, as vacinas variam
conforme cada caso e, para isso, o paciente terá que consultar seu médico
para receber as orientações.

Entre os cuidados, algumas a�tudes simples que certamente vão ajudar.
Deixo essas recomendações para que os pacientes transplantados
enfrentem o inverno com mais segurança.
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53º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS - 2018 
Leia mais.

O ÚLTIMO LIVRO DE QUINTANA 

 

 

Por Denise Terezinha Bizzi Guterres 
Enfermeira de Transplante da Fundação Pró-Rim

 

 
 

 
 

 Faça o seu comentário, clique aqui.

 Encontrou algum erro? Informe-nos, clique aqui.

Veja também: 
 

 

FOLCLÓRICO DE
PARINTINS - 2018 
 
2ª   Acúmulo de neve é
registrado em SC pela pela
primeira vez em 2018;
FOTOS 
 
3ª   Promoção válida para
hoje 09/07 no Germânia
Supermercados 
 
4ª   . ANTÔNIO ERICO
FUCKNER 
 
5ª   Falta um dia para
são-bentenses acelerarem
nos 10 anos do
Transcatarina 2018 
Está aberta a contagem
regressiva para a edição
histórica do Transcatarina.
A comemoração dos dez
anos de existência gera
muitas expecta�vas entre
os par�cipantes
 

 

Classificados  
Clique aqui e envie seu
anúncio gratuitamente.
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