
www.pro-renal.org.br

No dia 30 de junho aconteceu a apresentação do

aos responsáveis das Secretarias Municipais de Saúde de

Curitiba e Região Metropolitana no auditório da Fundação Pró-

Renal.

onde as equipes de atenção

básica de saúde (médicos e enfermeiros) são capacitadas para

detecção precoce da doença renal crônica (orientações para

atendimento, controle dos sinais e sintomas: diabetes, hipertensão

e estágios da doença).

Além de um material informativo “Protocolo de Prevenção”, o Projeto conta com um Canal de Apoio direto

com a Fundação Pró-Renal, onde o médico Nefrologista dará suporte nas questões de conduta, exames

e caso necessário na elaboração de Plano de Cuidados ao Paciente Renal.

Nesta apresentação do Projeto, contamos com a participação de representantes das Secretarias de

Saúde de 19 municípios de Região Metropolitana, Autoridades Sanitárias dos 9 Distritos Sanitários de

Curitiba e representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e Secretaria Estadual de Saúde.

Até agora o projeto já foi implantado em

. Até o final do ano, a previsão é implantar o Projeto em mais 7 unidades sanitárias.
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6º TORNEIO DE GOLF E JANTAR DOS GRANDES CHEFS – Uma campanha de Sucesso!!!!

No dia 06 de agosto no Graciosa Country Club aconteceu o 6º Torneio de Golf, uma ação realizada pela

que teve como objetivos associar o esporte com a Responsabilidade Social, arrecadar

recursos para a compra do Equipamento de Imagem do Hospital Dia ( ) e também a

Pró-Renal

Arco em C

conscientização (prevenção) da Doença Renal (campanha Dia Mundial do Rim 2011 – “Proteja seu Rim.

Salve seu coração.”).

Humberto Martins

Jantar “Uma grande tacada, em um menu irresistível”

O ator participou do torneio e prestigiou o
,

assinado pelos Grandes Chefs da gastronomia Curitibana:
Alexandre Bressaneli, Dyogo Prado, Sérgio Oliveira, Ricardo
Filizola, Dudu Sperandio, Beto Madalosso, Andressa Schmidt e
Manu Buffara.

O evento foi patrocinado pelas seguintes empresas: Baxter,
Nipro, Nutrimental, Kia Ponto K, Ouro Fino, Decathlon, Porto a
Porto, Zahil, Luiz Gagliastri, Gus Benke Fotografia, MGM
Operadora, ProNefro, Gráfica Capital, Disk Pescados,
A Estação das Frutas e Callebaut.

Podologia: Foi concluído o
, que já se tornou

referência na região sul do país e capacitou mais de 150
podólogos, orientados

Estes tiveram a oportunidade de
vivenciar a prática direta com pacientes diabéticos renais
crônicos.

X Curso Teórico e Prático de

Prevenção e Orientação ao Pé Diabético

com estudos e técnicas específicas
pelos profissionais do setor.

Psicologia: “I Encontro Multiprofissional: Abordagem de tratamento ao paciente renal crônico. Enfoque:
Prevenção”, abordou as intervenções multiprofissionais na saúde e ações específicas ao paciente renal
crônico. Participaram Doutores, Mestres e Especialistas de diversas áreas da saúde.

Nutrição: Esse ano a equipe de nutrição, com apoio da equipe
multiprofissional, desenvolveu palestras e brincadeiras sobre o
ganho de peso interdialítico, tema que sempre é reforçado na
rotina de atendimento aos pacientes renais. Com apoio da
PROVOPAR de Campo Largo, participaram do evento cerca de
60 pacientes junto de seus familiares e acompanhantes.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PRÓ-RENAL BRASIL

www.pro-renal.org.br 3



O principal objetivo deste projeto é integrar os
setores para otimizar o canal de comunicação e a
troca de informações. Em um segundo momento
os colaboradores tiveram a experiência de
vivenciar a rotina de um Paciente Renal em
tratamento conservador e a importância do
atendimento da equipe multiprofissional.

Outros conteúdos foram abordados: estresse,
relação interpessoal e potenciais para o
desenvolvimento profissional. As atividades do
projeto: dinâmica de grupo, desafios, estratégias
de comunicação e desenvolvimento interpessoal.

Clínica Ulisses

A Clinica Evangélico inaugurou sua nova Sede com
uma localização privilegiada, ampliando sua gama
de atendimento e sendo atualmente uma referência
na área de atuação.

Possui uma sala de hemodiálise
com 28 poltronas e uma sala especial com 4
poltronas para portadores de Hepatite B.

Dentro de sua estrutura, possui
capacidade máxima de atendimento para 192
pacientes, um número expressivo para tratamento de
doenças renais.

ASSISTÊNCIA AMPLIADA

Novo Endereço:
Rua Ulisses Vieira, 959

Vila Izabel - Curitiba
(41) 3044-2785
(41) 3044-4785

PROGRAMA INTEGRAÇÃO

Palestras Educativas

www.pro-renal.org.br 2



Através da parceria com o SESC-PR e Fundação Pró-Renal estão sendo realizadas várias
, dando continuidade a , evento que

acontece anualmente no mês de março com objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados com
os rins e os riscos da Doença Renal.

São realizados: aferição de pressão arterial, verificação de peso, altura, circunferência abdominal, cadastro
clínico e exame parcial de urina com entrega do resultado e orientações sobre a prevenção para as Doenças
Renais. Para os participantes que tiveram alterações significativas em seu exame de urina, foi realizado o
exame de creatinina, para uma melhor avaliação da função renal.

Feiras de Saúde

no estado do Paraná

A será dia 27/10 – V Ação do

Dia Mundial do Rim 2011– na cidade de Pato Branco.

Campanha do DIA MUNDIAL DO RIM 2011

Próxima Ação

I Dia Mundial do Rim
Praça Rui Barbosa - Curitiba

II Ação do Dia Mundial do Rim
Boca Maldita - Curitiba

III Ação do Dia Mundial do Rim
Praça Central - Londrina

1.

2.

3.

4.

Evite o uso de chinelos de dedo, devido à
facilidade de tropeçar e ferir os dedos;

Não ande descalço em casa ou na praia;

Seque bem as regiões entre os dedos,
para evitar a umidade;

Evite o uso de bolsa de água quente e
não mantenha os pés próximos a
aquecedores.

PREVENÇÃO PARA A COMUNIDADE

Orientações preventivas: Pé - Diabético

Produto Social

Salve vidas com simples gestos.
.

Salve vidas com simples gestos.

Saiba mais sobre os PRODUTOS SOCIAIS
personalizados da Pró-Renal e colabore!

Ecobag
Canecas
Cartões de Natal

Contato / Orçamento:

Setor Comunicação
3312 541041

Presidente: | Vice Presidente: | Diretora: Criação:
- Cristina Flemming e Fabiana Santos | Informações: comunicacao@pro-renal.org.br |

Dr. Miguel Carlos Riella Maria Helena Riella Anelise Marcolin | Setor de Comunicação

da Pró-Renal Brasil www.pro-renal.org.br

Ajude a
Pró-Renal 0800 41 6002
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