
Relatório de Atividades - 2021 

I - Identificação 

1-1 Nome: Fundação do Rim Francisco Santino Filho 
1-2 Endereço: Rua Real Grandeza, 139 
1-3 Bairro: Botafogo 
1-4 CEP: 22281-033 
1-5 Telefone: 21 2286-8037    
1-6 E-mail: fundacaodorim@fundacaodorim.org.br 
1-7 CNPJ: 29.410.446/0001-76 
1-8 Data de Fundação: 29 de agosto de 1985 
1-9 Técnico responsável: Livia Cardoso Guedes 
 

Títulos 

 CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 27 /2010 – Publicado no 
Publicado no D.O.M. em 14/07/2010 

 

Responsáveis:   

 Livia Cardoso Guedes – Presidente desde 2004, casada, advogada, trabalhou na Arthur Andersen 
por 19 anos, exercendo por último a função de gerente administrativa.  

 Ana Maria Motta – Diretora desde 2004, casada, psicóloga, trabalhou como coordenadora da 
Pré-Escola Colégio Princesa Isabel. 

 Dra. Maria de Fátima Bandeira - Consultora Médica.  Nefrologista Pediátrica. 

 
Assistente Social: 

 Elenir Klen dos Santos Carrijo 
 

Assistente Administrativa 

 Solimar Romero da Fonseca 

 
Voluntárias:  

 Ana Cristina Pinto 

 Angela Cardoso Guedes 

 Araci Osório 

 Luiza Maria de Souza Carijo 

 Maria Beatriz Albuquerque Rosas Santos 
 

Informações sobre a Instituição:  

A Fundação do Rim Francisco Santino Filho é uma instituição de ação voluntária sem fins lucrativos, 

tendo por objetivo promover a melhoria da qualidade de vida de crianças e jovens (de 0 a 21 anos), 

portadores de doenças renais crônicas no Estado do Rio de Janeiro (em tratamento conservador, em 

diálise ou transplantados). Desenvolve projetos assistenciais e educacionais voltados a esses menores, 

em sua maioria provenientes de famílias de baixa renda ou em risco social. Realiza, ainda, ações que 

visam prevenir a doença renal, reduzir as dificuldades que envolvem o tratamento dialítico e incentivar 

o transplante renal como terapia de escolha.   

Fins Sociais  

Para atenuar as carências do cotidiano familiar, a Fundação do Rim promove a doação de cestas básicas, 

de latas de leite, inclusive especiais, de suplementos alimentares, além de pacotes de fraldas, sondas 

uretrais, roupas e brinquedos. Realiza também ações de assistência social e psicológica aos menores e 

seus responsáveis, procurando atender necessidades específicas de cada família. Incentiva os pacientes 
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em diálise a otimizarem o tempo em que permanecem ligados à máquina participando dos projetos da 

Instituição, tais como Musicoterapia e Fisioterapia, que em muito contribuem para uma maior aderência 

ao tratamento dialítico. Colabora, ainda, para a ampliação do conhecimento da especialidade, 

promovendo parcerias com nefrologistas pediátricos e patrocinando jornadas e encontros científicos. A 

Fundação do Rim tornou-se referência para os nefrologistas pediátricos do Estado do Rio de Janeiro, 

mantendo, inclusive, um censo atualizado sobre a situação da criança e jovem renal crônico nesse Estado.  

Desde 2004, a Fundação do Rim já atendeu aproximadamente 1.000 famílias, com o objetivo de 

acompanhar o paciente desde seu cadastro na Instituição até completar 21 anos. 

 

Apresentação 

 

Nossa História 

A Fundação do Rim foi criada em 1985 no Rio de Janeiro por um grupo de médicos, enfermeiros e 

advogados envolvidos com a assistência a pacientes portadores de doenças renais com o objetivo de 

promover e estimular estudos e pesquisas no campo das doenças renais e especialidades afins. A partir 

de 2004, sob a atual Direção, a Fundação do Rim assumiu o caráter assistencial que mantém até hoje. 

O nome da Fundação é uma homenagem ao Dr. Francisco Santino Filho, um dos pioneiros da nefrologia 

no Brasil, grande incentivador da nefrologia pediátrica e responsável na década de 1970 pelos primeiros 

transplantes pediátricos realizados no Rio de Janeiro.  

 
Missão 

Promover ações que contribuam para melhoria da qualidade de vida de crianças e jovens renais crônicos 

do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Visão 

Ser uma instituição de referência a nível nacional na promoção de ações para melhorar a qualidade de 

vida de crianças e jovens renais crônicos. 
  



II e III Atividades desenvolvidas em 2021 e Público Atendido 

 

 

Em 2020, a pandemia do Covid 19 alterou a rotina da Fundação do Rim: trabalho em “home office”, 

abertura da sede em Botafogo apenas para a distribuição aos assistidos das cestas básicas, máscaras e 

frascos de álcool em gel e atendimento aos menores e suas famílias através das redes sociais e do 

Whatsapp, fornecendo, inclusive, orientações sobre a prevenção da doença e para a realização de 

exercícios de fisioterapia em residência, sobretudo os respiratórios. A partir de setembro de 2020 foram 

retomadas as atividades em escritório.  

O ano de 2021 foi ainda muito difícil, com as restrições e a lenta retomada das atividades econômicas. 

As famílias assistidas pela Fundação do Rim, em sua maioria de baixa renda, oriunda, sobretudo, do 

trabalho informal, foram duramente atingidas por essa pandemia. Mais do que nunca o suporte da 

Instituição tornou-se fundamental, não apenas pelo apoio assistencial, como também psicológico e 

como fonte de informação confiável e relevante, uma vez que os menores em tratamento conservador, 

transplantados e, sobretudo os em diálise, ansiavam por respostas de como deveriam agir diante da 

pandemia. 

Apesar de todas as dificuldades, a Missão assistencial da Fundação do Rim foi plenamente cumprida em 

2021, com a entrega mensal da cesta básica, de sondas, de fraldas, de leites em pó e especiais, além de 

suplementos nutricionais. Foram distribuídos ainda frascos de álcool em gel, mantas, jogos de banho e 

de lençóis e kits de higiene e realizadas campanhas   diversas, inclusive através do Instagram e do 

Whatsapp. O programa de fisioterapia foi ampliado para atender a dois menores conservadores com 

necessidades especiais.  

O Projeto de Musicoterapia, no entanto, não foi viabilizado esse ano. Por circunstâncias alheias à sua 

vontade, a Fundação do Rim transferiu em novembro a sua sede do sexto andar para uma sala no 

segundo andar, pertencente ao Condominio.  

Solidariedade foi a palavra chave em 2021.  E nesse sentido é importante agradecer aos contribuintes 

regulares, pessoas físicas e jurídicas, em especial a   Fresenius Medical Care e seus funcionários, o 

Instituto Phi, o Doar Fashion, a Multicentros Floriano Bogorotty e a todos aqueles que participaram ao 

longo de 2021 das ações e campanhas de arrecadação de fundos.  

. 



 

1) Projeto Suplemento Alimentar/Leites Especiais  

Objetivo:  

Reduzir os índices de desnutrição na criança e no adolescente renal através de uma suplementação 

calórico proteica adequada. 

Resultados Obtidos: 

Favorecimento do desenvolvimento físico e mental da criança e do adolescente renal, capacitando-os 

para um futuro transplante.  

Em 2021 foram distribuídas 557 latas de leites especiais e suplementos Nutren beneficiando 41 

pacientes.  

Justificativa: 

A desnutrição é um problema grave que atinge grande parcela das crianças portadoras de insuficiência 

renal crônica.  O uso de suplementos nutricionais é fundamental para recuperação de peso, retomada 

do crescimento e melhoria da qualidade de vida dessas crianças e jovens.  A partir da solicitação de 

nefrologistas pediátricos e nutricionistas, a Fundação do Rim tenta suprir a necessidade de suporte 

nutricional, através de campanhas de doação junto a colaboradores de nossa Instituição.  

As diferentes patologias renais podem evoluir desfavoravelmente para perda da função do rim levando 

à doença renal crônica (DRC), sendo as glomerulopatias e as malformações do trato urinário as mais 

comuns na infância. Nas crianças menores predominam as alterações estruturais congênitas e as 

doenças hereditárias.   

Além disso, as crianças em diálise têm uma significante perda de proteínas, o que pode contribuir para 

desnutrição proteico calórica. O prognóstico da criança com DRC tem melhorado dramaticamente desde 

a última década como resultado da evolução técnica e farmacológica na diálise e no transplante; no 

suporte nutricional agressivo; na correção dos defeitos metabólicos; e no efetivo tratamento da anemia 

e da osteodistrofia renal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

2) Projeto Visita às Clínicas e Apoio Assistencial  

Objetivos:  

Realizar visitas às unidades de diálise para mapear a entrada de novos pacientes renais menores de 0 a 

21 anos, identificando o perfil sócio econômico de suas famílias visando melhor compreendê-las para 

atuar na melhoria da qualidade de vida das mesmas. 

Atualizar dados dos pacientes já cadastrados, como, tratamento em curso, inscrição na fila de espera de 

transplante, dados pessoais, escolaridade, participação de projetos da Fundação do Rim, etc. 

Acolher na Fundação do Rim paciente e familiar no início do tratamento dialítico; orientando-os, 

inclusive, como obter benefícios oferecidos pelo governo, tais como vale social, medicamentos, etc. 

Criar Rede de Apoio através de parcerias com outras instituições e com a sociedade civil. 

Promover a interação da equipe multidisciplinar que atende a estes pacientes. 

Acompanhar e avaliar os projetos em andamento. 

Resultados obtidos:  

Atualização do banco de dados – Censo “Registro de Crianças e Jovens em Tratamento Dialítico no 

Estado do Rio de Janeiro”. 

Atendimento às necessidades específicas dos pacientes e de seus familiares, entre as quais roupas, 

brinquedos, utensílios domésticos, óculos, exames, consulta a dentista, remédios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Projeto Fraldas Descartáveis  

Objetivo:  

Auxiliar as famílias que passam por dificuldades financeiras fornecendo mensalmente pacotes de fraldas 

descartáveis necessários aos pacientes que fazem uso contínuo desse produto devido a derivações 

urinárias. 

Resultados obtidos: 

Possibilitar que as famílias atendam a outras necessidades dos menores, contribuindo para a melhoria 

da qualidade de vida dos mesmos. 

Esse projeto conta com campanhas de arrecadação periódicas, tendo grande receptividade da 

sociedade civil. Destaque para o “Doar Fashion”, o “Grupo Madruga” e pessoas que pediram a doação 

de fraldas em suas comemorações de aniversário e outros eventos.   

Em 2021, foram doados 1189 pacotes de fraldas para 53  pacientes.  

 

4) Projeto Sondas Uretrais e Coletores de Urina 

Objetivo:  

Auxiliar as famílias que passam por dificuldades financeiras, fornecendo mensalmente sondas uretrais 

e/ou coletores de urina necessários aos pacientes que fazem uso contínuo desse produto   devido a 

alterações no trato urinário decorrentes de doenças congênitas,  precisando utilizar a  sonda ou o 

cateter para o esvaziamento adequado da bexiga. 

Resultados obtidos: 

Possibilitar que as famílias atendam a outras necessidades dos menores, contribuindo para a melhoria 

da qualidade de vida dos mesmos.  

Em 2021 foram doadas 26.760 sondas uretrais a 26 pacientes e 500 coletores de urina para 2 

pacientes. 



 

5) Projeto Suporte Alimentar - Cesta Básica 

Objetivo:  

Dar condições às famílias de enfrentar as dificuldades da doença renal com maior tranquilidade, já que 

muitos acabam perdendo o emprego em função do tratamento do filho/a. Durante a pandemia foi 

observado que a procura pela cesta básica se intensificou. Através de telefonemas e mensagens os 

responsáveis pelos menores entravam em contado com a Fundação cada vez com maior antecedência 

para saber a data da entrega da cesta básica. Famílias que já não precisavam mais dessa doação 

voltaram a procurar a Fundação do Rim. Durante os anos de 2020 e 2021, na medida do possível, foram 

incluídos na cesta básica outros itens, tais como sabonete e álcool em gel além de leite em pó. A 

Fundação optou excepcionalmente, ainda, nesses dois anos de pandemia em não excluir do programa 

famílias cujos filhos haviam falecido ou completado 22 anos. 

Resultados obtidos: 

Durante o ano de 2021 em média160 famílias foram beneficiadas mensalmente neste projeto, tendo 

sido distribuídas 1.884 cestas básicas.  

Justificativa: 

Compreendendo que uma vida digna começa pelo direito de se alimentar, a Fundação do Rim oferece 

cestas básicas às famílias de baixa renda. Ressaltamos o lado perverso da doença renal crônica que 

fragiliza e enfraquece física e mentalmente toda a unidade familiar. Ao requerer a ida dia sim dia não à 

unidade de diálise por quase quatro horas de tratamento, além do período de deslocamento para 

residência/unidade, a doença renal inviabiliza muitas vezes que o responsável mantenha um trabalho 

regular segundo as normas da CLT.  Não é ainda incomum que o pai não faça mais parte do núcleo 

familiar, recaindo sobre a mãe toda a responsabilidade sobre o cuidado do filho. Mãe essa muitas vezes 

obrigada a deixar a função que gerava renda para cuidar do filho doente, sobrevivendo com a ajuda do 

LOAS, de familiares e muitas vezes apenas com o apoio da Fundação do Rim.  Através de um trabalho 

contínuo, sério e afetuoso nossa equipe em parceria com as assistentes sociais das unidades avaliam a 

situação de cada família para permanência das mesmas no projeto.    

 

 

 

 

 



 

6) Projeto Fisioterapia 

Resultados 

Melhoria do bem-estar geral do paciente, evitando ou estagnando a evolução do mesmo para a cadeira 

de rodas. Diminuição das queixas de cãibras musculares, que muito afligem os doentes renais crônicos. 

Proporcionar maior autonomia nas atividades de vida diária 

Ao longo do ano de 2021 foram atendidos 34 crianças e jovens com 1.435 sessões realizadas.  

Ampliação do projeto para dar continuidade ao atendimento de um bebê, atualmente com dois anos, e 

inserir um novo paciente em 2021 um menino de 15 anos, conservador e cadeirante.  

 O Projeto de Fisioterapia é patrocinado pelo Instituto Phi. 

 

Justificativa: 

A doença renal crônica apresenta várias complicações, inclusive limitações físicas. A maioria dos pacientes 

em tratamento dialítico é inativa ou pouco participa de atividades esportivas. A Fundação do Rim é 

pioneira no atendimento fisioterapêutico às crianças e adolescentes renais crônicos durante a 

hemodiálise. Apoiado pelo Instituto Phi desde 2016, o projeto de fisioterapia visa melhorar, 

principalmente, a capacidade funcional e o condicionamento pulmonar do paciente e também fortalecer 

sua musculatura, já que a perda de massa muscular na maioria das vezes é bem significativa na DRC 

(doença renal crônica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Censo de Crianças e Jovens com DRC 

Objetivo: 

O “Registro de crianças e jovens renais crônicos do Estado” é fundamental para garantir a eficácia no 

atendimento às crianças e jovens renais no Rio de Janeiro, a aplicação adequada dos recursos 

assistenciais e o fornecimento de dados precisos para pesquisas acadêmicas e científicas. Todos os 

centros de diálise, médicos e profissionais da área podem ter acesso a estes dados, que já foram 

utilizados inclusive por nefrologistas conceituados.   

Resultados obtidos: 

Atualização do “Registro de crianças e jovens renais crônicos do Estado”, fornecendo um panorama 

preciso do ano de 2021, quando foram inseridos no censo 58 novos pacientes. Nesse ano foram 

realizados 44 transplantes, todos de doadores falecidos:  21 no Hospital da Criança, 15 no Hospital 

Federal de Bonsucesso, 4 no Hospital São Francisco de Assis, 2 no Hospital Vitória, 1 no HCN e 1 no 

Hospital Adventista Silvestre. Dos 44 transplantados, 19 são meninas e 25 meninos. 

Mais explicações sobre o Registro: 

Registro de pacientes de 0 a 20 anos, junto às unidades de diálise do Município do Rio de Janeiro, com 

os objetivos de conhecer a epidemiologia da Doença Renal Crônica em Tratamento Dialítico (TD) e 

analisar o perfil desta população e as razões de desfecho. Ao criar em 2005 o “Registro de crianças e 

jovens renais crônicos do Estado”, a Fundação do Rim inicia um novo ciclo dentro deste universo pois 

até aquele ano não se tinha conhecimento de nenhum dado ou registro sistematizado que possibilitasse 

enxergar este público e suas demandas sociais. Todas as unidades de diálise do Estado recebem uma 

ficha cadastral para ser aplicada em pacientes de até 20 anos, preenchendo dados de identificação 

pessoal e do tratamento dialítico, perfil sócio-econômico-cultural e identificação de necessidades. Estas 

informações, enviadas à Fundação, são analisadas pela assistente social, passando o paciente a receber 

o apoio da Fundação. Compilados, esses dados são incluídos no “Registro de crianças e jovens renais 

crônicos do Estado”, que é permanentemente atualizado. 

 

 



Outras Atividades 2021 

 

Campanha “É hora de dormir, que hora tão feliz” 

Distribuição aos assistidos no primeiro trimestre de 2021 de 107 jogos de lençóis no âmbito da 

campanha “É hora de dormir, que hora tão feliz”.  Essa ação foi viabilizada com recursos da 

Fresenius Medical Care – Direção e funcionários – arrecadados por ocasião do Natal de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha “Solidariedade o ano todo” 

Foram realizadas ao longo do ano campanhas no Instagram e através do WhatsApp visando à doação de 

leites, suplementos nutricionais e de pacotes de fraldas.  



 

Dia Mundial do Rim – 11 de Março 

“Vivendo bem com a doença renal”, esse foi o tema do “Dia Mundial do Rim 2021”. A Fundação do Rim 

participou do evento com uma ampla campanha no Instagram, reunindo orientações de nutricionista, 

fisioterapeuta e nefrologistas, sobretudo pediátricos, para os doentes renais crônicos. Pacientes em 

diálise ou transplantados, conscientizados e orientados quanto aos sintomas que sentem, podem 

participar de forma mais efetiva na rotina da vida cotidiana. Sentir-se apoiado e inserido na sociedade é 

fundamental para o viver bem com a doença renal crônica!  

 

 

 

 

Bonecas de Propósito 

Em 2021 foi dada sequência à distribuição a todos os assistidos pela 

Fundação do Rim de um exemplar da boneca de propósito – versão renal 

ou transplantada. Trata-se de projeto terapêutico no qual a identificação 

entre os pacientes e os bonecos, também renais crônicos, é imediata, 

estabelecendo-se entre eles laços de afetividade. Através das bonecas de 

propósito trabalha-se as dificuldades da doença renal.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Rifa Beneficente do “Dia das Mães” – Dia 5 de maio 

Realizado no dia 5 de maio o sorteio da “Rifa do Dia das Mães”, organizada para arrecadar fundos para 

as ações da Fundação do Rim, totalizando R$ 10.580,00. Os brindes foram doados por colaboradores e o 

sorteio foi realizado com o apoio do Chefe de Portaria do Condomínio Real Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Projeto Toucas do Amor” –  Agosto 

No mês de agosto a Fundação do Rim recebeu 26 lindas e divertidas toucas no âmbito do projeto 

“Toucas do Amor”, que em muito alegraram as crianças assistidas pela Instituição. 



 

Campanha “A Diálise Peritonial Pediátrica não pode parar!”  -   Agosto 

A Fundação do Rim participou através do Instagram da Campanha “A Diálise Peritonial Pediátrica não 

pode parar”! publicando depoimentos de mães revelando a importância dessa diálise na trajetória de 

seus filhos. No dia 25 de agosto foi entregue ao Ministro da Saúde carta assinada pelas principais 

instituições de nefrologia do Brasil solicitando que o SUS mantenha esse importante tratamento que 

salva vidas. Crianças, inclusive de meses, e jovens dependem da diálise peritoneal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha "Aqueça  com Amor”   - Junho, julho, agosto 

A Fundação do Rim manteve sua tradicional campanha de inverno e, com o apoio de colaboradores 

pôde doar 140 mantas aos assistidos para aquecê-los, seja em residência ou durante a hemodiálise.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha “Setembro Verde”  

A Fundação do Rim participou da campanha “Setembro Verde” através do Instagram, com a postagem 

de diversos depoimentos de crianças e jovens transplantados. Em 2021 no Brasil havia mais de 43 mil 

pessoas na fila do transplante, inclusive crianças a espera de um rim. Setembro Verde: mês de 

conscientização da sociedade sobre a importância de ser um doador de órgãos. Doar órgãos é um gesto 

de amor, uma forma de compartilhar a vida! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha “Dia da Criança” -  Outubro 

No mês da criança a Fundação do Rim, com o apoio de colaboradores, entregou a cada assistido um 

saco de guloseimas e um Kit de higiene, composto de sabonete, escova e pasta de dente, e um jogo de 

toalhas – banho e rosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rifa da aquarela “A Delicadeza da Bromélia” - Dezembro 

Realizado no dia 3 de dezembro o sorteio da “Rifa da Aquarela A Delicadeza da Bromélia”, organizada 

para arrecadar fundos para as ações da Fundação do Rim, totalizando R$ 6.410,00 

A aquarela (30 X 39 cm) foi doada pela artista plástica Heloísa Couto. O sorteio foi realizado com o apoio 

do Chefe de Portaria do Condomínio Real Center.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Participação como instituição beneficiária 

 Em 2021, o Doar Fashion também não realizou a sua da 11º Edição. No 

entanto, foram organizadas várias outras ações e a Fundação do Rim foi 

contemplada com recursos oriundos das mesmas, inclusive recebendo a 

doação de latas de leite, de latas do suplemento Nutren e pacotes de 

fraldas. 

Além do Doar Fashion, a Fundação do Rim teve entre seus principais 

colaboradores nas campanhas de leite e de fraldas os movimentos da 

sociedade civil   - @grupojuntossomosmaisfortes 

@projetosomostodosespeciais @movimentoenosnafita -  e a equipe 

Toscano.  

Em agosto de 2021, a Fundação do Rim foi contemplada pela Sotreqcat com a doação de três 

computadores e em dezembro recebeu do Telecine outros 15 computadores para atender aos assistidos 

pela Instituição, ação a ser realizada a partir de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusão 

Apesar de 2021 ter sido um ano de muitos obstáculos e grandes desafios, a Fundação do Rim acredita 

ter cumprido a sua Missão. A adesão da sociedade civil, o apoio do terceiro setor e a continuidade do 

suporte de pessoas jurídicas às ações, projetos e campanhas promovidas pela Instituição são prova da 

confiabilidade na Fundação do Rim e o reconhecimento da importância do trabalho realizado.  

Em julho foi renovado até 30 de abril de 2022 o Registro Anual da Fundação do Rim junto ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Outro importante reconhecimento ao trabalho 

desenvolvido pela Instituição foi a carta de agradecimento encaminhada pela Clínica Gamen, que reúne 

o maior número de crianças em diálise no Rio de Janeiro. 

Ressalta-se ainda que a Fundação do Rim teve todas as suas contas de 2004 a 2018 aprovadas pelo 

Ministério Público – Promotoria das Fundações. As contas de 2019 e 2020 ainda em análise. As contas 

de 2021 deverão ser entregues até junho de 2022. 

 

 


