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NOTÍCIA . GERAL 17/10/2018

Segunda-feira | 26/11/2018 « VOLTAR

Presidente da Fundação Pró-Rim, Dr. Marcos Vieira, falou sobre os 30 anos da entidade e fez um
alerta para a necessidade de prevenção por meio de exames para veri�car a saúde dos rins.
Imagem: Divulgação

Médico alerta à saúde renal
Fundação Pró-Rim mostra trabalhos de trinta anos - O sonho de fazer um tratamento diferenciado

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

di�culdades existentes na saúde pública, levou os dois médicos nefrologistas, Dr. José Aluísio Vieira

e Dr. Hercílio Alexandre da Luz Filho, a mobilizarem a comunidade joinvilense, culminando com a

criação da Fundação Pró-Rim, em 22 de dezembro de 1987. É uma entidade de administração

privada, �lantrópica sem �ns lucrativos, reconhecida de utilidade pública municipal, estadual e

federal. O presidente da Fundação Pró-Rim, Marcos Vieira, acompanhado de Ricardo Fonseca,

paciente renal e transplantado, junto com um dos fundadores, Dr. Hercílio, participou da plenária da

Acijs e Apevi, na segunda-feira (15) para falar sobre os 30 anos da entidade, dos quais 25 anos em

Jaraguá do Sul, onde mantém parceria com o Hospital São José, aonde estão instaladas as

máquinas de diálise. 
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A Fundação Pró-Rim recebe cerca de 99% dos pacientes oriundos do SUS, que mantém a metade de

suas receitas e a outra metade é por meio de doações. Anualmente realizam mais 90 mil sessões de

hemodiálise e já ultrapassou a marca dos 1.600 transplantes renais. Em Jaraguá do Sul existe cerca

de 80 pacientes que fazem diálise no Hospital São José. O primeiro transplante feito pela Pró-Rim foi

de uma paciente de Jaraguá do Sul. Isso foi no ano de 1987 e ele viveu mais 27 anos, segundo o Dr.

Marcos Vieira. O médico e presidente da Fundação Pró-Rim, mostrou a curva ascendente de

pacientes renais atendidos em Jaraguá do Sul e chamou a atenção para a prevenção que pode ser

feita por meio de exames de urina e creatinina. 

“Quanto mais cedo é mais fácil de prevenir. A doença renal não dói e não emite sinais, por isso é

importante incluir nos exames de rotina para saber como está a saúde renal para evitar problemas

maiores no futuro”, observou Marcos Vieira. Ricardo Fonseca, das relações institucionais da Pró-Rim,

deu depoimento. Tinha saúde que considerava normal, mas descobriu doença renal que o levou a

fazer diálise e mais tarde o transplante. É transplantado há três anos.
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