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Além das tradicionais campanhas de prevenção contra a doença 
renal crônica realizada todos os anos por diversas clínicas no Dia 
Mundial do Rim, esse ano o dia 14 de março/2013 foi marcado por 
muitas manifestações em que nefrologistas e pacientes levaram ao 
conhecimento das autoridades e sociedade a grave crise financeira 
que o setor está enfrentando.

A ABCDT solicitou as clínicas de diálise que mostrassem seu repú-
dio a atual situação da nefrologia brasileira. A idéia era que médicos, 
enfermeiros e demais colaboradores dos centros de diálise, no Dia 
Mundial do Rim, colocassem na lapela do jaleco ou no braço uma 
tarja preta e pendurassem faixas pretas na 
fachada das clínicas simbolizando o luto. 
Também foi solicitado o envio de mensa-
gens para os políticos e autoridades de 
cada cidade, e para os meios de comunica-
ção, informando que estavam de luto pela 
morte anunciada da diálise no Brasil. Vários 
centros aderiram ao movimento e tanto a 
imprensa local de cada região, assim como 
a nacional deram destaque ao tema.

A Câmara dos Deputados Federal rea-
lizou o II Seminário pelo Dia Mundial do 
Rim com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prevenção 
da Doença Renal Crônica (DRC). A ABCDT e mais de 15 associações 
de pacientes renais crônicos participaram do evento, que ainda 
contou com a participação de vários vereadores, deputados, enti-
dades da área da saúde e mais de 150 pacientes renais crônicos de 
várias regiões do Brasil.

A iniciativa foi proposta pelo deputado federal Jesus Rodrigues (PT-
-PI), autor do Projeto de Lei 1178/2011, que reconhece, para todos os 
fins de direito, os renais crônicos como pessoas com deficiência. Com 
a aprovação do projeto, os pacientes renais terão direito a prioridade 
no atendimento médico, cotas nas vagas de emprego, passe livre etc.

O presidente da ABCDT, Dr. Hélio Vida Cassi; e o diretor técnico, 
Dr. Paulo Luconi; fizeram parte da mesa e apresentaram dados sobre 
o cenário atual da nefrologia.   Também fizeram parte da mesa, a 
fundadora da Associação dos Renais Crônicos RimViver, Isoldi Chies; 
o representante do Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, e 
o conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, Renato Padilha.

Após o Seminário foi organizada uma marcha para entregar 
um manifesto da Comissão Nacional em Defesa dos Pacientes 
Renais do Brasil à Presidenta da República, Dilma Rousseff, ao 
Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, 

e ao Ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha. O Manifesto assinado por mais 
de 20.000 pacientes pede entre ou-
tras coisas, o fim das mortes por falta 
de vagas de diálise, política nacional 
de prevenção da DRC, política clara 
de aposentadoria dos pacientes re-
nais crônicos e transplantados. “O 
Brasil se mobiliza e temos que come-
morar. Vamos sair daqui motivados 
para buscar outros renais. Seremos 
os porta-vozes para levar a situação 

atual dos pacientes para o mundo”, afirmou Isoldi Chies.
A Rede Globo, a Rádio CBN, a Rádio Jovem Pam e a Rádio Record en-

tre outros meios de comunicação fizeram a cobertura da manifestação. 
A presidência da Câmara dos Deputados encaminhou o 

manifesto para a Comissão de Legislação Participativa - CLP 
e à Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF. A CLP já 
entrou em contato com a ABCDT para que a entidade faça o 
cadastro junto a Comissão. Após ser cadastrada, a entidade 
poderá enviar sugestões de projetos de lei para a área nefro-
lógica, solicitar audiências públicas, entre outros. O cadastra-
mento já está sendo efetuado. 

Funcionários de clínica de diálise simbolizando o luto

Entrega do manifesto para a presidenta Dilma RousseffII Seminário Dia Mundial do Rim

Dia Mundial do Rim é marcado por manifestações em todo o país
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ABCDT demonstra indignação ao veto da presidenta Dilma a desoneração da folha 
de pagamento do setor hospitalar

A Associação Brasileira dos Cen-
tros de Diálise e Transplante – ABCDT 
enviou o ofício nº 09/2013 para a Pre-
sidenta da República, Dilma Rousseff 
expressando a indignação da entida-
de em relação ao veto de 21 pontos 
inseridos pelo Congresso Nacional 
no texto da Medida Provisória nº 582, 
que foi convertida na Lei 12. 794 e 
incluía a desoneração da folha de 
pagamento do setor hospitalar. 

A entidade apresentou à presiden-
ta que o sistema privado de saúde 
do Brasil é responsável por 55% das 
despesas do setor. De acordo com da-
dos oficiais do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES/
DATASUS) o setor emprega mais de 
dois milhões de pessoas, portanto, é 
um dos principais contratantes do 
mercado brasileiro e possui uma car-
ga tributária altíssima, que passa de 
28% de seu faturamento. No entanto, 
ficou de fora da redução de impostos.

Em abril de 2012 o presidente e o 
diretor técnico da ABCDT – Dr. Hélio 
Vida Cassi e Dr. Paulo Luconi - se reu-
niram com o Secretário da Receita Fe-
deral, Carlos Alberto Freitas Barreto, no 
Ministério da Fazenda em Brasília para 
reivindicar a redução de alíquota de 
tributos para as clínicas de diálise.

A entidade apresentou ao secretá-
rio informações técnicas e financeiras 
que demonstram as dificuldades que 
as clínicas têm para cumprir todas as 
normas exigidas pelo Ministério da 
Saúde e ANVISA, acarretando enorme 
elevação nos custos do tratamento 
dialítico. “As clínicas criaram em todo 
o país nos últimos anos, aproximada-
mente, 25.000 postos de trabalho, sen-
do um dos setores que mais contra-
tam mão de obra quando se relaciona 
com o total de pacientes atendidos e 
90% desses pacientes são do Sistema 
Único de Saúde – SUS”, declarou Dr. 
Hélio Vida Cassi. Infelizmente a reivin-

dicação não foi atendida e mais uma 
vez a “Saúde” ficou em segundo plano.

O setor da nefrologia, especifica-
mente, enfrenta uma séria crise finan-
ceira.  Os prestadores de serviço ao 
SUS sofrem com os constantes atrasos 
no repasse do pagamento da Terapia 
Renal Substitutiva por parte do Minis-
tério da Saúde e com a defasagem na 
tabela de valores do reembolso que 
não é corrigida adequadamente. “Mui-
tas clínicas já estão sendo obrigadas a 
encerrar suas atividades, o que levará 
os pacientes renais crônicos a senten-
ça de morte, pois sem o tratamento 
dialítico eles não podem sobreviver”, 
acrescentou Dr. Hélio.  

A ABCDT pede a presidenta que 
olhe com mais atenção os méritos 
do setor, pois a desoneração da folha 
possibilitará que os hospitais e clínicas 
invistam na compra de equipamentos, 
reestruturação do espaço físico, manu-
tenção de empregos, entre outros. 

Estamos passando por turbulências nunca 
antes vistas.

Queixas e mais queixas oriundas de todas 
as regiões do país aparecem todos os dias 
nos meios de comunicação com relação ao 
estado de degradação que atingiu a Saúde 
no Brasil. Há unânime revolta, desalento e 
indignação, não só na área nefrológica, mas 
praticamente em todas as áreas de saúde 
que prestam serviço ao Sistema Único de 
Saúde – SUS.   

A insolvência impera e mesmo com essas 
graves denúncias parece não haver sensibili-
zação por parte dos nossos governantes para 
amenizar os problemas.

Pasmem, há clínicas de diálise que ainda 
não receberam pelo trabalho prestado em 
novembro e dezembro do ano passado! Os atrasos constantes 
e a defasagem no reembolso nunca corrigida adequadamente 
acabarão por determinar o encerramento das atividades de mui-
tos prestadores. Não tenho mais dúvidas sobre isso. 

A ABCDT vem quase que diuturnamente desenvolvendo 
ações em Brasília na tentativa de por um fim nessa séria crise que 
se encontra a terapia renal substitutiva. Solicitações e mais solici-
tações de agendamento de reuniões no Ministério da Saúde, atos 

públicos na Câmara Federal dos Deputados, 
cartas e mais cartas aos Deputados e Sena-
dores, e nada...

Agora, o golpe de misericórdia: a deso-
neração da folha de pagamento solicitada 
pelos Hospitais, onde as clínicas de diálise 
estavam incluídas, pleito antigo da ABCDT à 
receita Federal, foi vetada pela Presidente Dil-
ma Rousseff. Pessoalmente, eu tinha grandes 
e positivas expectativas quanto ao sucesso 
dessa empreitada.

 O veto à Medida Provisória 582 que foi 
convertida na Lei 12. 794, já aprovada na 
Câmara e no Senado acabou com minhas 
últimas esperanças. Até para as fábricas de 
celulares a desoneração foi autorizada, mas 
para os prestadores do SUS não.

Estamos convocando todos os associados 
para que, juntamente com nossa diretoria e nossos assessores 
técnico e jurídico, em reunião no próximo dia 26 de abril, em São 
Paulo, possamos discutir medidas cabíveis a serem tomadas em 
prol da diálise no Brasil.

Juntem-se a nós. Esperamos por vocês em São Paulo.

Hélio Vida Cassi
Presidente da ABCDT

Hélio Vida Cassi  - Presidente da ABCDT 

Palavra do Presidente

Confira os principais eventos na área nefrológica para os 
próximos meses. 

X Congresso Mineiro de Nefrologia
Data: 29 de maio a 01 de junho de 2013
Local: Ouro Minas Palace Hotel - Belo Horizonte / MG
www.congressomineironefro2013.com.br
 
12º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e 
Comunidade
Data: 30 de maio a 02 de junho de 2013
Local: Hangar - Centro de Convenções e Feiras da 
Amazônia - Belém / PA 
http://www.sbmfc.org.br/congresso2013

World Congress of Nephrology 2013
Data: 31 de maio a 04 de junho de 2013
http://www.wcn2013.org

 II Jornada Integrada de Qualidade em Hemodiálise
Data: 27 a 29 de junho de 2013
http://www.jornaldahemodialise.com.br 

23º Reunião Científica Européia de Hipertensão (ESH): 
“Hipertensão e Proteção Cardiovascular”
Data: 14 a 17 de junho de 2013
Local: Milão / Itália
http://www.esh2013.org  

Agenda 2013

Faça parte da ABCDT
Para ter acesso aos serviços oferecidos pela ABCDT é preciso ser sócio ativo. Faça parte do rol de associados da entidade.
Tel.: (61) 3321-0663 - E-mail: abcdt@abcdt.org.br - Site: www.abcdt.org.br 
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A liberação do pagamento da TRS vem sofrendo atrasos pelo 
Ministério da Saúde desde a competência novembro/2012. O 

repasse que deveria ter sido realizado em dezem-
bro/12, só ocorreu em 17 de janeiro de 2013. 

O Ministério alegou que o atraso ocorreu 
devido à criação de novos programas so-

mados ao fato de que em 2012 seriam 
realizados 13 pagamentos em função 

da antecipação de 30 dias no fluxo 
da nefrologia.

No entanto, os pagamentos 
seguintes referente às competên-
cias dezembro/12, janeiro/13 e 
fevereiro/13 continuaram sendo 
repassados com atraso. Foram libe-

radas em 23/01/2013, 14/03/2013 e 
01/04/2013 respectivamente. 

Várias clínicas em todo o país estão 
em situação de quase falência, pois não 

têm como arcar com as despesas de forne-
cedores, impostos e folha de pagamento. Mui-

tas já estão recorrendo a empréstimos bancários. 
Além dos atrasos por parte do Ministério algumas clí-

nicas ainda sofrem com os atrasos na liberação do repasse 
por parte das secretarias estaduais e municipais de saúde. 

As clínicas de Curitiba/PR prestadoras de serviço ao SUS, por 
exemplo, até o fechamento desta matéria (17/04/2013) não 
receberam as competências de novembro e dezembro/12, 
ou seja, um montante de R$ 4.504.509,04. A prefeitura alega 
que está fazendo um levantamento das dívidas e não deu 
nenhuma previsão para a liberação desses pagamentos.

Em 19 de fevereiro de 2013 a ABCDT enviou um ofício ao Co-
ordenador da Promotoria de Atenção a Saúde Pública de Curiti-
ba, Dr. Marco Antônio Teixeira, informando sobre o problema e 
solicitando providências no sentido de regularizar a situação do 
pagamento, mas não obteve sucesso. Já foram enviados vários 
emails e ofícios para o Ministério da Saúde pedindo a solução 
imediata do problema, todos sem sucesso. 

A ABCDT já solicitou uma audiência com o Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, para tratar desse e outros assuntos relaciona-
dos à nefrologia. Em 2011 após muitas negociações da ABCDT 
com o Ministério, conseguiu-se que o pagamento da TRS pas-
sasse a ser liberado 30 dias após a prestação do serviço. Infeliz-
mente com esses constantes atrasos a liberação já está chegan-
do aos 60 dias novamente. 

O Pedido de audiência foi feito diretamente ao Wlamir Ubeda 
Martines - assessor da Secretaria Geral da Presidência da Repú-
blica e Secretaria Nacional de Relações Político Sociais. Ele já en-
trou em contato com a ABCDT informando que a audiência já foi 
solicitada e aguarda apenas confirmação de agenda do Ministro. 

Falta de repasse da TRS ameaça atendimento de clínicas de diálise

        A ABCDT está realizando a pesquisa de dados ope-
racionais 2013 das clínicas de diálise. É importante que 
todas as clínicas do país, tanto privadas quanto públicas, 
associadas ou não à ABCDT colaborem enviando os dados 
solicitados. 

Em 2012 menos de 20% das clínicas de diálise responde-
ram o questionário, o que dificultou a atualização dos dados. 

O resultado da pesquisa é sempre utilizado nas negocia-
ções com o Ministério da Saúde para o reajuste da sessão 
de hemo diálise e outras melhorias para o setor, como por 
exemplo, adequações de ordem técnica e operacional nas 
portarias que regulamentam os serviços de diálise.

As clínicas devem informar o número de pacientes que 
atendem pelo SUS e por planos de saúde; quantos pacien-
tes há em diálise peritoneal; qual a capacidade de atendi-

Pesquisa sobre dados operacionais das clínicas de diálise 2013

mento; se há fila de espera; se trabalha acima do 
teto financeiro; se realiza consulta ambulatorial de 
nefrologia pelo SUS e se tem empréstimo consig-
nado SUS, entre outros.

A ABCDT também está fazendo a atualização 
dos dados cadastrais da clínica.

Segue anexo o questionário que pode ser en-
viado para o email: abcdt@abcdt.org.br ou pelo 
fax: (61) 3225-4725

Início da pesquisa: 08/03/2013
Término: 30/05/2013

QUESTIONÁRIO ANEXO
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Os Conselhos Regionais de Farmácia têm imposto autos de 
infração, inclusive com aplicação de multas em dinheiro, contra 
clínicas de diálise alegando que as mesmas não contam com 
profissional farmacêutico responsável técnico.

No entanto, não existe qualquer impositivo legal quanto a 
esta pretensa obrigação. Somente estão obrigados à contra-
tação de um farmacêutico responsável técnico aqueles esta-
belecimentos que contem com mais de duzentos leitos de 
internação ou que, de alguma maneira, manipulem ou façam 
venda externa de medicamentos.

A exigência limita-se as farmácias e drogarias, estabelecimen-
tos conceitualmente diferenciados pelos termos da própria lei. 
Portanto, não há nada que comprove que o profissional farma-
cêutico seja indispensável para o funcionamento de pequena 
unidade hospitalar ou clínica.

Em casos que já houve o julgamento de recurso, com a im-
posição de multa, o procedimento mais recomendável é o in-
gresso de Ação Declaratória da nulidade dos atos do Conselho, 
com a maior brevidade possível, de forma a evitar-se que o valor 
correspondente à pena seja inscrito em dívida ativa da União.

Para mais informações, entre em contato com a assessoria ju-
rídica da ABCDT, pelo email alexandre@zanetti.adv.br .

Conselho Regional de Farmácia e Clínicas de Diálise

A Câmara dos Vereado-
res de Soledade/RS, de 
acordo com as normas 
regimentais da casa, en-
viaram um certificado 
de Moção de Parabéns 
para a Dra. Fabiane dos 
Santos Fogaça e equipe 
da Clínica Nefrológica de 
Soledade no Rio Grande 
do Sul.  A homenagem foi prestada pelo excelente 
trabalho realizado pela clínica na Cidade.

Os vereadores ressaltaram que mesmo enfrentan-
do dificuldades devido à defasagem dos valores da 
sessão de hemodiálise paga pelo Sistema Único de 
Saúde - SUS, a clínica realiza um atendimento com 
alto padrão de qualidade aos seus pacientes. 

A entrega foi feita na sessão ordinária da Câmara de 
Vereadores de Soledade no dia 26 de março de 2013.

Clínica de Soledade/RS recebe certificado de 
moção da Câmara dos Vereadores  Confira as últimas publicações do Diário Oficial da União importantes 

para a nefrologia:

  Portaria nº 330, publicada no DOU nº 42 seção 01, de 04/03/2013:
Estabelecer recurso anual destinado ao custeio da nefrologia do muni-

cípio de Ananindeua/PA.
  Portaria nº 351, publicada no DOU nº 44 seção 01, de 06/03/2013:

Estabelecer recurso anual destinado ao custeio da nefrologia do muni-
cípio de Rondonópolis/MT.

  Portaria nº 381, publicada no DOU nº 50 seção 01, de 14/03/2013:
Estabelecer recursos a serem adicionados ao limite financeiro anual, destina-

do ao custeio da nefrologia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

  Portaria nº 318, publicada no DOU nº 61 seção 01, de 01/04/2013:
Remanejar recurso do limite financeiro mensal, destinado ao custeio da 

nefrologia no Estado de São Paulo.
  Portaria nº 334, publicada no DOU nº 65 seção 01, de 05/04/2013:

Redefine o limite financeiro anual destinado ao custeio da nefrologia no 
Estado do Rio de Janeiro. 

  Portaria nº 388, publicada no DOU nº 70 seção 01, de 12/04/2013:
Remanejar recurso do limite financeiro mensal, destinado ao custeio da 

nefrologia. 

*Todas as portarias estão disponíveis no site da ABCDT: 
www.abcdt.org.br / LEGISLAÇÃO 2013

Publicações 2013

Kits Catéteres para Hemodiálise
Pediátrico e Adulto / curta e longa permanência
(Todos os modelos e tamanhos)
Catéteres para Embolectomia – FOGARTY
Prótese / Enxerto de PTFE
(Lisa e Anelada – todos os tamanhos)
Agulhas para Biópsia

Completa linha 
de produtos e 
acessórios para 
hemodiálise

LANÇAMENTO:

Dialisador
(Membrana de Polisulfona)

Av. João Pedro Cardoso, 255  cj. 11
04355-000  Jd. Aeroporto  São Paulo, SP

Tel. (11) 5034 1700
www.biocompany.com.br

anuncio2.indd   1 31.10.12   10:16:57

Brasão da Câmara dos Verea-
dores de Soledade.

O Ministério da Saúde liberou um reajuste de 5% para o 
valor da sessão de hemodiálise em 01 de março de 2013. O 
valor da sessão passou de R$ 170,50 para R$ 179,03. 

O reajuste foi concedido conforme havia sido proposto 
pelo Ministério na última reunião com a ABCDT e a SBN em 
04 de fevereiro/2013. 

A portaria nº 213 que altera valores de remuneração dos 
procedimentos de Terapia Renal Substitutiva (TRS) foi publi-
cada no Diário Oficial da União nº 41 seção 01. 

A Portaria que terá efeitos financeiros a partir da compe-
tência março de 2013 está disponível no site da ABCDT. 

www.abcdt.org.br / LEGISLAÇÃO 2013.

Ministério da Saúde libera reajuste para hemodiálise
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A ABCDT possui uma assessoria jurídica com o 

intuito de auxiliar seus associados.

As clínicas podem esclarecer dúvidas sobre ações 

judiciais, pedir auxílio em relação às complexas leis 

trabalhistas, orientações sobre confecção de contratos. 

Enfim, podem contar com um respaldo jurídico 

para suas necessidades vigentes. 

Assessoria jurídica da ABCDT


