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A FUNDAÇÃO PRÓ-RIM 
 
O sonho de fazer um tratamento diferenciado 
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, 
filantrópica sem fins lucrativos, reconhecida de 
utilidade pública municipal, estadual e federal. 
 
A Fundação Pró-Rim recebe cerca de 99% dos 
pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nesse ano realizou mais de 102 mil 
sessões de hemodiálise e alcançou o número 
total de 1.751 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. 
 
 
 

Missão 
Salvar vidas dos pacientes renais em tudo o que fazemos. 

 
Visão 

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. 
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Títulos e registros 
 

 Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde 
- CEBAS, o qual foi renovado para o período de 05/02/2012 a 04/02/2017 com 
protocolo tempestivo para 2017/2020. 

 
 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. 

 
 
Prêmios e reconhecimentos 
 

 
A instituição foi certificada em 2017 na Acreditação Internacional Qmentum – 
Diamante na metodologia Accreditation Canadá International. 
 
 

 
 
 
Pela 11ª vez consecutiva, a Pró-Rim foi considerada uma das “Melhores 
Empresas para Trabalhar”, Guia Você S/A de 2019. 
 

 
 
 
 
Pelo segundo ano consecutivo, a Pró-Rim entra para a lista das “Melhores 
Empresas para Começar a Carreira”, da Revista Você S/A. 
 

 
 
 
Neste ano, a Pró-Rim também recebeu o prêmio “Melhores ONGs 2019”, 
ficando entre as 100 melhores instituições do Brasil. A premiação é uma 
iniciativa do Instituto Doar com O Mundo Que Queremos e a Rede Filantropia, 
e apoio técnico da Fundação Getúlio Vargas. 
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ASSISTÊNCIA MÉDICA 
 
 

UNIDADE VIDA CENTER – JOINVILLE/SC 
 

A primeira unidade de diálise da Fundação Pró-
Rim, o Vida Center, fica localizada na Rua Xavier 
Arp, 15, no bairro Boa Vista, em Joinville/SC, com 
o CNPJ 79.361.127/0001-68, estão situados os 
seguintes setores: 

 
 Unidade de Diálise; 
 Ambulatório Médico e Multidisciplinar; 
 Setor de Transplante Renal; 
 Setor de Pesquisa Clínica; 
 Centro Cirúrgico Ambulatorial; 
 Programa de Especialização Médica 

em Nefrologia, 
 Estoque Central. 

 
 

Unidade de diálise 
 
A unidade de diálise do Vida Center realiza o tratamento de terapia renal substitutiva, 
contratado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2019 foram realizados os seguintes 
procedimentos: 

 
 Acompanhamento Pós 

transplante 
Sessões de 
Diálise/ano 

Exames 
Laboratoriais 

Procedimentos 
Cirúrgicos 

TOTAL 1.732 23.555 29.710 94 

 

 
Pacientes se divertem em ação da Festa Junina. 
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Ambulatório Médico e Multidisciplinar 
 

Durante o ano de 2019 foram realizados os seguintes procedimentos: 
 

Consultas Médicas 3.675 
Consultas de Enfermagem 1.056 

Atendimentos do Serviço Social 6.531 
Atendimentos da Nutrição 1.184 

Atendimentos da Psicologia 1.104 
Reconciliação Farmacêutica 313 

Lanches para Pacientes 32.666 
 

Centro Cirúrgico Ambulatorial 
 
Para intensificar a realização dos transplantes renais, confecção de fístulas e implante de 
cateteres, a Fundação possui em Joinville, uma sala para pequenas cirurgias e equipe de 
transplante, composta por 2 urologistas, 1 cirurgião geral, 2 cirurgiões vasculares, 2 
instrumentadores cirúrgicos e uma técnica de enfermagem. Durante o ano realizou os 
seguintes trabalhos, além de realizar os transplantes renais no Hospital Municipal São 
José: 
 
 

Confecção 
de Fistula 

Implante de Cateter 
Permanente 

Implante Cateter d. 
Lúmen 

Retirada de 
Cateter 

Permanente 

Ligadura 
de 

Fistula 

317 53 09 28 16 

 
 
 

SETOR DE TRANSPLANTE RENAL 
 
O setor de Transplante Renal da Pró-Rim é o responsável pela preparação dos pacientes e 
seus familiares interessados no tratamento, além de acompanhar a internação e o pós-
transplante. Perante a avaliação da equipe multidisciplinar, os pacientes que estão aptos 
para a cirurgia são encaminhados para a lista da Central de Transplantes do Estado de 
Santa Catarina. 
 

Este setor conta com a colaboração de 4 
médicos nefrologistas e 9 médicos 
residentes, 2 (duas) enfermeiras, 1 (uma) 
psicóloga, 2 (duas) auxiliares 
administrativas e toda a equipe 
multidisciplinar da Fundação Pró-Rim. 
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Confira os atendimentos realizados neste ano no setor de Transplantes: 
 

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Consultas 
Realizadas 

Pré-transplante 60 65 54 61 66 42 43 38 36 62 44 30 601 

Pós-transplante 17 19 72 30 36 34 20 41 43 33 42 50 437 

Doador de Rim 0 4 2 1 5 6 8 4 6 6 6 1 49 

Familiares 40 38 35 32 45 28 20 22 19 32 30 18 359 
Total de 

consultas 117 126 163 124 152 110 91 105 104 133 122 99 1446 

Visitas 
realizadas 

Doador vivo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Doador 
cadáver 3 2 12 12 8 1 8 8 12 10 10 11 97 

Transplantes 
realizados 

Total de 
transplantes 3 2 12 12 8 1 9 8 12 10 10 11 98 

Orientação de 
cuidados de 

alta pós 
transplante 

Pós transplante 
para alta 

2 2 10 12 8 1 8 7 9 10 10 11 90 

 
A equipe multidisciplinar da Fundação faz a preparação dos pacientes a serem 
transplantados e a equipe cirúrgica realiza os transplantes no hospital credenciado pelo 
SUS, o Hospital Municipal São José, em Joinville/SC. No ano de 2019 foram realizados 98 
cirurgias, resultando em 1.751 transplantes renais já realizados pela Instituição. Confira o 
número de procedimentos em cada mês: 
 

Mês 
Doador 

vivo 
Doador 
cadáver 

TOTAL 

Janeiro - 03 03 
Fevereiro - 02 02 

Março - 12 12 
Abril - 12 12 
Maio - 08 08 

Junho - 01 01 
Julho 01 08 09 

Agosto - 08 08 
Setembro - 12 12 
Outubro - 10 10 

Novembro - 10 10 
Dezembro - 11 11 

 01 97 98 
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UNIDADE SÃO BENTO DO SUL/SC 
 

A unidade da Pró-Rim situada na cidade de São Bento do 
Sul (SC), além de atender os pacientes renais do município, 
recebe também pacientes de Rio Negrinho, Campo Alegre 
e Papanduva. Fundada em 12 de dezembro de 2000, a 
unidade foi criada para atender os pacientes da região que 
antes precisavam se deslocar até Joinville (SC), onde 
realizavam o tratamento de hemodiálise. A clínica esta 
localizada na Rua Augusto Klimmeck, 277, sala 02, com o 
CNPJ nº 79.361.127/0004-39. 
 
Durante o ano de 2019 foram realizados os seguintes 
tratamentos via Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

 

 Sessões de diálise/ano 
Procedimentos 

Cirúrgicos 
Exames laboratoriais 

TOTAL 5.369 14 5.726 

 
 
Também foram realizados os seguintes procedimentos pela equipe multidisciplinar: 
 

Consultas Médicas 432 
Consultas de Enfermagem 432 

Atendimentos de Serviço Social 1.711 
Atendimentos da Nutrição 256 

Atendimentos da Psicologia 1.025 
Lanches para Pacientes 5.044 

 
Equipe de SBS em uma das palestras de prevenção à doença renal, realizadas em empresas e 

escolas da região. 
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UNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 

 
Na unidade da Pró-Rim em Balneário Camboriú 
(SC), além do tratamento de hemodiálise, são 
realizados o acompanhamento de pré e pós-
transplante renal. A unidade atende os 
pacientes do município e também das cidades 
de Camboriú, Itapema, Porto Belo e 
Bombinhas. Por estar localizada em uma região 
litorânea e com grandes atrativos turísticos, a 
clínica recebe muitos pacientes renais para a 
diálise em trânsito, os quais passam suas férias 
na cidade e realizam o tratamento na Pró-Rim. 
 
A Fundação alugou um espaço físico dentro de 
um imóvel de propriedade do Hospital Santa 
Inês, localizado a Avenida do Estado, nº 1.690, com CNPJ nº 79.361.127/0005-10. Todo o 
ambiente foi adaptado dentro das exigências da Secretaria Estadual de Saúde. 
 
Durante o ano de 2019 foram realizados os seguintes tratamentos via Sistema Único de 
Saúde (SUS): 

 
Também foram realizados os seguintes procedimentos pela equipe multidisciplinar: 
 

Consultas Médicas 1.932 

Consultas de Enfermagem 1.932 
Atendimentos de Assistência Social 4.591 

Atendimentos da Nutrição 1.096 
Avaliação Nutricional 156 

Atendimentos da Psicologia 729 
Lanches para Pacientes 24.287 

 

 
Ação da equipe de BC referente ao Dia Mundial do Rim 2019 em supermercado da cidade. 

 Sessões de 
Diálise 

Procedimentos 
Cirúrgicos 

Exames 
Laboratoriais 

TOTAL 24.287 207 26.077 
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UNIDADE DE PALMAS/TO 
 

As atividades da Fundação Pró-
Rim na capital do Tocantins, 
Palmas, iniciaram em 05 de 
agosto de 2008, devido ao 
convênio SESAU-AJ-CGC0N 
031/2005, com o Governo do 
Estado do Tocantins, para 
administração da unidade renal 
existente no Hospital Geral de 
Palmas. 
 
Em 2018, a unidade foi 
transferida para outro endereço, 

visando melhorar a qualidade e oferecer um ambiente mais adequado para o atendimento 
dos pacientes renais. Localizado próximo do Hospital Geral de Palmas, a unidade com 
1.380 m², tem capacidade máxima para 240 pacientes, no endereço Avenida Teotônio 
Segurado, Quadra 201 Sul, ACSU 20, Conjunto 1 Lote 10 – Plano Diretor Sul, com o CNPJ 
79.361.127/0008-62. 
 
Confira os números de atendimentos realizados em 2019, na unidade de Palmas: 
 

 
Pacientes 

Diálise 
Peritoneal 

Acompanhamento 
pós Transplante 

renal 

Sessões de 
Diálises 

(pacientes 
crônicos) 

Sessões de 
Diálises 

(pacientes 
agudos) 

Exames 
laboratoriais 

Procedimentos 
cirúrgicos 

TOTAL 7 225 31.805 3.624 37.067 386 

 
Além disso, também foram feitos os seguintes atendimentos: 
 

Consultas Médicas 2.296 
Consultas de Enfermagem 2.496 

Atendimentos de Serviço Social 4.637 
Atendimentos da Nutrição 2.458 

Avaliação Nutricional 433 
Atendimentos da Psicologia 1905 

Lanches para Pacientes 32.944 
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UNIDADE DE GURUPI/TO 

 
A unidade de Gurupi da Fundação Pró-Rim foi inaugurada em 12 de outubro de 2007, 
ocupando um espaço construído pela Secretaria de Estado da Saúde de Tocantins junto 
ao Hospital de Referência de Gurupi. A clínica de Terapia Renal foi criada para atender os 
pacientes renais da região, que anteriormente precisavam se deslocar para Brasília ou 
Goiânia para realizarem o tratamento. 
 

A unidade esta localizada a Rua Presidente 
Juscelino Kubitscheck, 1.513, anexo ao Hospital de 
Referência de Gurupi, com CNPJ nº 
79.361.127/0009-43. 
 
No ano de 2019 foram realizados os seguintes 
procedimentos: 
 
 
 
 

 
 Pacientes 

Diálise 
Peritoneal 

Sessões de Diálises 
(pacientes crônicos) 

Sessões de Diálises 
(pacientes agudos) 

Exames 
Laboratoriais 

Procedimentos 
Cirúrgicos 

TOTAL 01 17.582 355 17.037 100 

 
Também foram feitos os atendimentos: 
 

Consultas Médicas 1.392 
Consultas de Enfermagem 1.392 

Atendimentos de Serviço Social 1.174 
Atendimentos da Nutrição 906 

Avaliação Nutricional 118 
Atendimentos da Psicologia 1.384 

Lanches para Pacientes 16.791 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Equipe preparando o lanche especial para a Semana do Renal, 
evento realizado anualmente em todas as unidades. 
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EDUCAÇÃO E PESQUISA 
 
 

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, com o principal objetivo de suprir a mão de obra local oferecendo educação de 
qualidade na área da saúde o propósito de formar profissionais diferenciados, do jeito Pró-
Rim de ser. Está localizado na Rua Mário Lobo, 45 - Centro - Joinville/SC, com CNPJ nº 
79.361.127/0013-20. 
 
Além de 20 salas de aula, a estrutura do IPREPS conta com modernos Laboratórios de 
Habilidades Práticas para a Área da Saúde, incluindo uma UTI; Biblioteca e um Auditório 
com capacidade para 140 lugares. Já formou mais de 9 mil alunos. Os cursos mais 
procurados são: Técnico Em Enfermagem, Cuidador de Idosos e Técnico de Necropsia. 
 
 

Números do Instituto referente a 2019: 

 
Total de alunos matriculados: 1.922 alunos 

Alunos bolsa integral: 98 alunos 

Alunos com bolsa parcial: 38 alunos 
Número de alunos formados: 847 alunos 

 
 
Durante o ano de 2019, o Instituo formou 2.308 alunos, entre os cursos de qualificação, 
técnico ou de especialização. 

 

 
Alunos participam de ação da Semana da Enfermagem. 
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SETOR DE PESQUISA CLINICA 
  
De olho no futuro e na evolução do tratamento das doenças renais, investimos na 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 novos medicamentos 
para pacientes renais em hemodiálise. 
 
O Centro de Pesquisa da Pró-Rim tem como finalidade realizar estudos e pesquisas em 
parceria com indústrias farmacêuticas e universidades. São estudos multicêntricos 
nacionais e internacionais que contribuem 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. 
 
O principal objetivo é proporcionar aos pacientes 
melhores opções terapêuticas, atendimento 
diferenciado, exames laboratoriais sem custo, 
tendo como intuito a melhora na qualidade de vida 
dos pacientes renais crônicos. 
 
 
 

 
Estudos 
 
O Centro de Pesquisa conduziu com os laboratórios internacionais e nacionais, 03 estudos 
de avaliações de medicamentos ao longo do ano. Confira os estudos realizados: 
 
Nome do Estudo: GSK 200808 
Referência: Um estudo Fase 3, randomizado, aberto (cego para o Patrocinador), 
controlado por ativo, de grupos paralelos, multicêntrico, direcionado por evento em 
pacientes com anemia associada à doença renal crônica que não estão em diálise para 
avaliar a segurança e eficácia do daprodustate comparado à alfadarbepoetina. 
Patrocinador: GlaxoSmithKline  
Indicação do Estudo: Tratamento de anemia em pacientes com doença renal crônica 
Início do estudo: Julho/2017 (em andamento) 
Número de pacientes em acompanhamento: 07 pacientes 
Número de pacientes ativos: 07 pacientes 
 
Nome do Estudo: GSK 200807 
Referência: Um estudo Fase 3, randomizado, aberto (cego para o Patrocinador), 
controlado por ativo, de grupos paralelos, multicêntrico, direcionado por evento em 
pacientes com anemia associada à doença renal crônica que estão em diálise para avaliar 
a segurança e a eficácia do daprodustate comparado à eritropoetina humana 
recombinante, após mudança de agentes estimulantes de eritropoetina. 
Patrocinador: GlaxoSmithKline  
Indicação do Estudo: Tratamento de anemia em pacientes com doença renal crônica 
Início do estudo: Julho/2017 (em andamento) 
Número de pacientes em acompanhamento: 03 pacientes 
Número de pacientes ativos: 03 pacientes 



 

13 
 

Nome do Estudo: ACHIEVE 
Referência: Estudo internacional, multicêntrico, de grupos paralelos, dirigido por evento, 
randomizado, cego aos pacientes, prestadores de cuidados, pesquisadores, avaliadores de 
resultados, adjudicadores de resultados e analistas 
Patrocinador: Hamilton Health Sciences 
Indicação do Estudo: Bloqueio de Aldosterona para Melhoria de Saúde em indivíduos com 
Insuficiência Renal Terminal 
Início do estudo: Maio/2019 (em andamento) 
Número de pacientes em acompanhamento: 08 pacientes 
Número de pacientes ativos: 08 pacientes 
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Programa de Especialização Médica em Nefrologia 
 
O Programa de Especialização Médica em Nefrologia da Pró-Rim é pioneiro, reconhecido 
pela SBN, e já formou 42 residentes, contando os recém formados, entre os anos de 1995 
a 2019. Neste ano, dois profissionais concluíram o programa na instituição. 
 
O programa é dividido em duas modalidades: Especialização em Nefrologia, indicado para 
profissionais que já tenham experiência em clínica médica; e a Especialização em Clínica 
Médica e Nefrologia, para profissionais sem experiência clínica e para recém-formados. 
Todos os residentes que ingressam no programa atuam diretamente na realidade das 
atividades da instituição, incluindo as áreas de nefrologia clínica, transplante, hemodiálise, 
diálise peritoneal e clínica médica, além de atuarem e conhecerem os atendimentos no 
Hospital Municipal São José e no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formatura do Programa de Especialização em Nefrologia realizada em 2019 
com a presença da equipe médica da Instituição e os recém-formados. 



 

15 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
 
 

Departamento de Recursos Humanos 
 
 

A Fundação Pró-Rim, contabilizando suas três unidades de diálise, a Matriz e o Instituto de 
Educação e Pesquisa, em dezembro de 2019 contabilizava 584 funcionários, assim 
distribuídos: 
 

Escolaridade Completa Incompleta 
1º Grau 14 01 
2º Grau 87 10 
Técnico 147 20 
3º Grau 110 45 

Pós Graduação 80 30 
Mestrado 11 04 
Doutorado 02 - 

TOTAL 451 110 
 

 
Café com Ideias, um momento de aproximação 

da diretoria com os colaboradores. 
 

 
Capacitação de Funcionário 

 
Durante o ano de 2019, a instituição ofertou bolsas de estudos para a capacitação de 48 
de seus colaboradores, sendo utilizadas para os seguintes cursos: 

 
 

Curso Quantidade de colaboradores 
2º GRAU 02 
Técnico 04 

Graduação superior 30 
Pós graduação 08 

Mestrado 04 
TOTAL 48 
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
 
 

Voluntariado 
 

Ao longo de 2019, o Voluntariado da Pró-Rim desenvolveu trabalhos junto aos pacientes 
renais e familiares, oportunizando momentos de alegria e oferecendo melhores condições 
de vida aos que mais necessitam. 
 
Entre as atividades realizadas pelo grupo estão a arrecadação de alimentos e 
roupas/acessórios, doação de cestas básicas, bazares, recolhimento de lacres e de selos 
postais, campanha em supermercados, entre outras ações. 
 
Confira alguns números importantes para o Voluntariado no ano de 2019: 
 
 

Ação Quantidade Valores 
Cestas básicas   689 R$ 48.782,43 
Cadeiras de rodas  3 - 
Campanha de arrecadação 
de lacres com o Rotary 

- R$ 2.175,00 

Receita com venda de óleos 
para reciclagem 

- R$ 41,00 

Receita com doações 
diversas 

- R$ 2.175,00 

Receita com venda de 
reciclados 

- R$ 22.517,00 

Receitas com bazares e 
doações 

- R$ 16.408,00 

 

 
Campanha de arrecadação e doação de panetones aos pacientes renais crônicos, 

uma das ações realizadas pelo Voluntariado. 
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CALL CENTER 

Campanha comunitária de arrecadação de recursos 
 “Salve uma Vida” 

 
Há 23 anos, a Pró-Rim conta com o setor 
de Call Center, 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 que fazem contato com 
nossa central de atendimento 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 
país permite 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 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, sendo os canais de doação os 
seguintes: 
• Débito de doação em conta de telefone através da Brasil Telecom/Oi, Telefônica, Algar 
Telecomunicação e Pratil; 
• Débito de doação em conta de luz através da Celesc; 
• Débito automático de doação através dos bancos Caixa Econômica Federal, Santander e 
Sicredi; 
• Débito de doação por boleto bancário do ASAAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Canal de doação Número de doações 

Brasil Telecon/Oi 696.772 
Telefônica 379.795 

Algar 
Telecomunicação 

63.373 

Pratil 12.222 
Caixa 13.841 

Santander 4.154 
Sicredi 689 
Celesc 517.994 
ASAAS 1.684 
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Doação de Equipamentos 
 
A Fundação Pró-Rim recebeu durante o ano de 2019 a doação dos seguintes 
equipamentos: 
 

Novas máquinas por meio de emendas 
parlamentares 
A Pró-Rim adquiriu sete máquinas de 
hemodiálise decorrentes de emendas 
parlamentares do ex-senador Paulo Bauer e 
do ex-deputado federal Marco Tebaldi, no 
valor de R$ 450 mil, que já estão instaladas 
na unidade Vida Center. A indicação de 
emendas parlamentares da senadora Kátia 
Abreu (R$ 250 mil) e do ex-senador 
Vicentinho (R$ 300 mil), ambos do Estado 
do Tocantins, resultaram na aquisição de 
nove máquinas para a unidade de Palmas. 

 
 

Arrecadação com Eventos 
 
A Pró-Rim realizou durante o ano de 2019 eventos e ações para arrecadação de recursos, 
sendo estes: 
 

Bazar do Bem 
A Pró-Rim foi a entidade beneficiada com a 2ª edição do 
Bazar “Influenciadores do Bem”, evento realizado pelo Garten 
Shopping de Joinville em parceria com personalidades e 
empresários da cidade. A venda de mais de 3 mil peças 
resultou na arrecadação no valor de R$ 73.100,32. Com este 
recurso foram adquiridas 60 cadeiras para o tratamento de 
hemodiálise, as quais estão sendo utilizadas nas unidades 
Vida Center e de Baln. Camboriú. 

 
 
Jantar Beneficente da Pró-Rim 
O evento contou com a participação de mais de 200 
pessoas e resultou na arrecadação de R$ 14.872,50. 
A noite teve atrações, sorteio de brindes e muitas 
surpresas. Com esse valor foram adquiridos 280 
dialisadores. 
 
 
Leilão de Arte 
Em parceria com o escritório de arte Art Market, a Pró-Rim arrecadou R$ 1.000,00 na 
venda de tapetes e telas. O valor arrecadado foi direcionado para as atividades do 
Voluntariado da Pró-Rim. 
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PRODUTOS SOCIAIS 
 

Os produtos sociais são itens desenvolvidos e produzidos com a finalidade de arrecadar 
recursos para manter o tratamento dos pacientes renais da Fundação Pró-Rim. Cada 
produto traz uma mensagem de prevenção às doenças renais e dicas para uma vida mais 
saudável. 
 
Entre os produtos sociais comercializados estão camisetas, copos, canetas, canecas, 
squeezes, moleskines e calendários. Todos os produtos são desenvolvidos por meio de 
uma pesquisa de mercado, levando em consideração o público-alvo, as necessidades dos 
nossos pacientes renais e que estejam de acordo com a imagem da instituição. Os layouts 
e artes dos produtos sociais são exclusivos da Pró-Rim, incluindo a estampa assinada pelo 
artista plástico Luciano Martins e a marca “Vida”. 
 
A comercialização dos produtos é realizada na Matriz, unidade Vida Center e no Instituto 
de Educação e Pesquisa em Saúde – IPREPS, e a venda direta pelo site loja.prorim.org.br. 
Também foram feitas diversas ações externas para a comercialização e divulgação, e 
parcerias com associações de pacientes renais para fortalecer a causa e contribuir em 
diversas regiões do Brasil. 
 

Números dos Produtos Sociais referentes a 2019: 

Produtos vendidos: 7.671 unidades 
Faturamento: R$ 157.594,05 

 
 
 
 

 
Dois das centenas de clientes dos Produtos Sociais que se engajaram à causa da Pró-Rim. 

Uma das ações de comercialização em eventos sociais. 
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COMUNICAÇÃO E MARKETING 
 
 

Site Institucional 
  
 A Fundação Pró-Rim possui um site da 
Internet (www.prorim.org.br) na quais as 
pessoas interessadas podem obter 
informações sobre a instituição. Neste 
site são divulgadas as notícias da 
entidade e através das quais as pessoas 
interessadas podem conhecer o trabalho 
desenvolvido pela Fundação. 
 

Acessos da home page: 
768.805 sessões 

 
 
 

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

Rede Social Números 
Facebook (facebook.com/prorim) 238.716 seguidores 
Twitter (twitter.com/prorim) 3.073 seguidores 

YouTube (youtube.com/prorim) 
8.081 inscritos 

2.267.496 visualizações 

Instagram (instagram.com/prorimoficial) 6.924 seguidores 

  
 

Publicações na Imprensa 
 

A divulgação dos serviços, projetos e ações na 
imprensa, resulta à Pró-Rim maior visibilidade à 
instituição, fortalecimento da marca, disseminação de 
informações sobre prevenção à saúde e o 
reconhecimento do trabalho realizado com os 
pacientes renais crônicos. 
 
No ano de 2019, a Pró-Rim alcançou o número de 
333 inserções na imprensa nacional e regional. Nosso 
profissionais e pacientes concederam mais de 38 
entrevistas à rádios, emissoras de TV e portais. 



Demonstrações
Financeiras de

2019













 


