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Com , fazemos mais pela . você vida 

20 Anos da Odontologia: um marco histórico para 
a área na Nefrologia.
Este ano foi um ano especial para o setor de Odontologia da nossa Instituição! Um 
ano de comemorações nas várias áreas de atuação da nossa equipe: desde 2002, 
completamos 20 anos de assistência, educação ao Paciente Renal e pesquisa da 
Doença Renal.

Cartão Alimentação: mais um benefício em prol da autonomia e 
praticidade para os Pacientes Renais!

Este cartão trouxe autonomia aos pacientes na escolha dos alimentos e facilidade 
para adquirir os produtos no próprio Município onde residem... 

Vem ai o Dia Mundial do Rim! 
Tema: “Cuidar dos Vulneráveis: estar preparado para os desafios inesperados

A maior Campanha de Prevenção das Doenças dos Rins do mundo que acontece no mês 
de março do próximo ano, alerta sobre a importância da educação de todas as àreas da 

saúde e da comunidade. 

Leia Mais
em breve mais notícias sobre as nossas ações! 

Parabéns ao Setor de Prevenção: 20 anos cumprindo uma linda missão 
para a comunidade!

No início do Setor, a Fundação Pró-Renal, baseada do entendimento de que a prevenção e 
o tratamento da Insuficiência Renal Crônica era um compromisso de todos, buscou investir 
em pesquisas científicas avançadas, aperfeiçoamento, desenvolvimento da consciência na 
construção da cidadania...

Com você, fazemos mais pela vida.
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Agora ficou fácil: você pode ajudar a Pró-Renal pela plataforma DIGITAL!

Doe por meio do link, compartilhe com a sua Rede de Contatos 
e colabore com a sustentabilidade do cuidado, pesquisa e prevenção!

Clique Aqui!
DOE 

AGORA SOMOS

DIGITAIS

Desejamos um Feliz Natal aos Pacientes da Pesquisa Clínica!

É gratificante celebrar o trabalho da Pesquisa Clínica com os Pacientes Renais! 
Realizamos um encontro para confraternizar e integrar os Pacientes e profissionais de 
saúde em um belo evento de Natal! Feliz Natal!

Digital 
Versão 

Leia Mais

Leia Mais

Agradecemos a cada um de vocês e desejamos um Natal iluminado!

O presidente, diretoria e gerentes reuniram os colaboradores para uma confraternização 
e celebração do trabalho realizado este ano! Parabéns a todos engajados na missão e 

no cuidado humanizado do Paciente Renal! Graças a todos vocês e à comunidade 
conseguimos celebrar a Vida de milhares de Pacientes Renais! Feliz Natal e um Ano 

Novo Especial!

Leia Mais

Leia Mais
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