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A nova diretoria da ABCDT para o biênio 
2012/2014 foi eleita em 13 de junho de 2012 em 
Assembléia Geral Ordinária na sede da Associação 
em Brasília. 

A meta é manter aberto o canal de negociação 
com o Ministério da Saúde e continuar a luta pela 
melhoria e qualidade do serviço de diálise, buscan-
do o reequilíbrio econômico financeiro das clínicas.

Diretoria Executiva:
Presidente:  Dr. Hélio Vida Cassi
Vice-Presidente: Dr. André Luiz Pimentel
Diretor técnico: Dr. Paulo Luconi
Secretário geral: Dr. Alcimar Santos
Tesoureiro: Dr. Luiz Fernando Froimtchuk.

Conselho Fiscal Efetivo: 
Dr. Jorge Luiz Zanette Ramos
Dr. Cláudio Santiago Melaragno 
Dr. Olavo Santos Cabral

Assessoria Especial da Diretoria:
Dra. Patrícia Ferreira Abreu

As diretorias regionais foram extintas e criadas as 
vice-presidências regionais. Cada região agora terá 
um vice-presidente que atuará de forma efetiva para 
tentar resolver os problemas locais enfrentados pe-
las clínicas de diálise. 

Diretorias Regionais:
Vice-Presidente Regional Centro Oeste: 
Dr. João Batista de Souza
Vice-Presidente Regional Sudeste: 
Dr. Luiz Carlos Pereira
Vice-Presidente Regional Sul:
 Dr. Marcos Vieira
Vice-Presidente Regional Nordeste: 
Dr. Paulo César Antunes Sette
Vice-Presidente Regional Norte: 
Dr. Antonio Amadeu Giannasi

A eleição foi realizada de acordo com o Edital 
de Convocação publicado no DOU nº 97 seção 03 
pág. 193 de 21 de maio de 2012. 

ABCDT elege nova diretoria para o biênio 2012/2014
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3º Congresso ABCDT foi um sucessoPalavra do novo Presidente Eventos para 2012

Nova diretoria ABCDT eleita para o biênio 2012/2014.
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ABCDT ganha ação coletiva
da CSLL

Palavra do Presidente
É com muito entusiasmo e vontade 

de trabalhar que assumimos a partir de 
agora a Presidência da Associação Brasi-
leira dos Centros de Diálise e Transplante 

– ABCDT.
Muitas vitórias já foram conquistadas. 

A última diretoria trabalhou arduamente 
na tentativa de obter melhores condições 
de serviço e remuneração para os centros 
de diálise do Brasil. Além de estabelecer 
uma relação de confiança, com resgate 
da nossa credibilidade junto ao Ministé-
rio da Saúde, conseguiu abrir, com a va-
liosa colaboração da Sociedade Brasileira 

de Nefrologia - SBN um canal de conversação com as autoridades que definem 
o rumo da TRS dentro do Ministério, viabilizando importantes reivindicações tais 
como: término na limitação de 200 pacientes por clínica de diálise; aumento do va-
lor pago pela prestação de serviço de TRS; adiantamento de 30 dias no pagamento 
da diálise. Mas ainda há muito a fazer em prol da diálise e do transplante no Brasil. 
Outras necessidades precisam urgentemente ser atendidas e farão parte da nossa 
bandeira daqui por diante.

Juntamente com a SBN, que tem sido uma valorosa parceira, pretendemos dar 
continuidade ao trabalho de dignificar e valorizar cada vez mais nossa missão den-
tro da nefrologia, ou seja, oferecer tratamento renal substitutivo de qualidade e 
eficácia, e ser remunerado dignamente pelo serviço prestado.

Estaremos nos próximos dois anos, às ordens dos nossos associados, para aten-
dê-los no que for preciso, buscando acima de tudo o desenvolvimento e o sucesso 
de cada um em sua atividade profissional. 

Esperamos contar com a colaboração de todos, para, juntos, alcançarmos 
nossos objetivos.

Confira as principais metas da nova diretoria:
- Alcance do valor proposto de R$ 210,00 por sessão de HD no menor prazo de tempo possível;
- Acabar com o reuso em pacientes com hepatites B e C, remunerando esses procedimen-

tos nos mesmos moldes do paciente HIV;
- Pagamento justo pelo serviço prestado em CAPD, acabando com a bitributação ora existente; 
- Revisão da RDC junto á ANVISA, para diminuir custos de manutenção, sem perda da 

qualidade do atendimento;
- Estabelecer políticas de tratamento do renal crônico, enfatizando mecanismos de pre-

venção e diminuição do ritmo de progressão da doença renal
- Obter isenção de impostos como COFINS e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 

LÍQUIDO junto à Secretaria da Receita Federal (já em andamento);
- Organizar comitê com nefrologistas interessados em discutir a prestação de TRS aos 

diferentes convênios médicos existentes no País;
- Implementar maneiras de capacitar os associados no sentido do aprendizado da  ges-

tão da clínica, com qualidade e lucratividade.
E os trabalhos já começaram, recebemos em 26 de junho, ofício da Secretaria de 

Atenção à Saúde informando que será agendada uma reunião em agosto para dar 
continuidade as ações desenvolvidas pela ABCDT e SBN em conjunto com o Ministério.

Abraços fraternos,

Hélio Vida Cassi
Presidente da ABCDT 

A ABCDT obteve vitória na ação 
coletiva que discutia a base de cál-
culo reduzida da Contribuição So-
cial Sobre o Lucro Líquido - CSLL.

A Receita Federal entendia que a 
base de cálculo deveria ser de 32%, 
enquanto que a ABCDT defendia 
que a base é de 12%, tendo em vista 
a complexidade dos serviços presta-
dos pelas clínicas.

Esse processo teve início em 
novembro de 2003 (processo 
2003.34.00.038603 - 5, da 8ª vara 
federal de Brasília), transitou em jul-
gado em 2012, beneficiando as 53 
clínicas associadas à entidade que 
participaram da ação.

A decisão final reconheceu que 
o serviço de hemodiálise tem na-
tureza hospitalar, portanto as clíni-
cas podem aplicar a base de 12% 
para a CSLL, ressaltando que deve 
ser mantida a base de cálculo de 
32% para as receitas oriundas de 
consultas médicas.

O advogado responsável pela 
ação, Dr. Ulisses Jung, está encami-
nhando a cada participante da ação 
uma certidão narratória expedida 
pela Vara onde tramitou o proces-
so, para que cada clínica tenha do-
cumentada a vitória no processo. 
Quem tiver alguma dúvida ou quiser 
mais informações pode entrar em 
contato com o Dr. Ulisses.

Já é possível para essas clínicas 
adotar a base de cálculo de 12% 
para a CSLL daqui para frente, sobre 
as receitas de hemodiálise, sem ris-
co de autuação pela Receita Federal.

A decisão acarreta uma econo-
mia tributária de IRPJ na ordem de 
1,8% sobre o faturamento. As demais 
clínicas associadas que não partici-
param da ação coletiva podem en-
trar em contato com a ABCDT para 
verificar a possibilidade de ingresso 
de ação judicial. 

Mais de cinqüenta clínicas de diálise 
podem adotar o percentual de 12% na 
base de cálculo.

O ex-presidente da ABCDT, Paulo 
Luconi (na ocasião ainda presidente 
da entidade) juntamente com o ad-
vogado tributarista Ulisses Jung, se 
reuniu em 17/4/2012 com o Secretá-
rio da Receita Federal, Carlos Alberto 
Freitas Barreto, no Ministério da Fa-
zenda em Brasília para reivindicar a 
redução de alíquota de tributos para 
as clínicas de diálise. Também parti-
ciparam da reunião o coordenador 
de tributação da Receita Federal, Fer-
nando Mombele e o coordenador de 
estudos, previsão e análise da Receita 
Federal, Othoniel Lucas. 

A entidade apresentou ao secretá-
rio informações técnicas e financei-
ras que demonstram as dificuldades 
que as clínicas têm para cumprir to-
das as normas exigidas pelo Ministé-
rio da Saúde e ANVISA, acarretando 

enorme elevação nos custos do tra-
tamento dialítico. Mostrou também 
que as clínicas criaram em todo o 
país aproximadamente 25.000 pos-
tos de trabalho, sendo um dos seto-
res mais intensivos na contratação 
de mão de obra quando se relaciona 
com o total de pacientes atendidos. 

O Dr. Paulo ainda ressaltou que 90% 
desses pacientes são do Sistema Úni-
co de Saúde - SUS.

Foi pleiteada a redução na carga 
tributária das clínicas de diálise, con-
siderando a notória defasagem na 

tabela do SUS e a crise pela qual pas-
sa o setor. De acordo com o pleito, a 
Receita Federal deve fazer a substitui-
ção da contribuição patronal do INSS 
(20% sobre a folha) por contribuição 
sobre o faturamento, no percentual 
de 0,5%. Também foi solicitada a isen-
ção temporária do PIS e da COFINS 
pelo prazo mínimo de 24 meses, ou 
até que haja uma readequação nas 
tabelas do tratamento dialítico pelo 
Ministério da Saúde.

A reunião ocorreu em clima de 
cordialidade e o secretário da Recei-
ta Federal, Carlos Alberto Barreto, se 
mostrou sensível ao pleito, prome-
tendo encaminhar o assunto para 
análise do setor técnico.  E já foi agen-
dada uma nova reunião com o Secre-
tário para o dia dois de agosto para 
dar continuidade às negociações.

ABCDT reivindica redução de alíquota de tributos para as clínicas de diálise

“O Dr. Paulo ainda ressaltou 
que 90% desses pacientes 
são do Sistema Único de 

Saúde - SUS.”

Hélio Vida Cassi - Presidente da ABCDT 
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O 3º Congresso ABCDT Gestão e Saúde realizado de 12 a 14 de 
abril/2012 no Atlântico Búzios Convention & Resort em Búzios/
RJ foi um grande sucesso. Mais de 300 pessoas entre médi-
cos, enfermeiros, administradores, advogados, nutricio-
nistas, enfim toda equipe multidisciplinar que traba-
lha nas clínicas de diálise participaram do evento. 

Palestrantes renomados como a jornalista 
das Organizações Globo – Miriam Leitão, o 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho - 
Dr. Aloysio Corrêa da Veiga, o Coordenador Ge-
ral de Alta e Média Complexidade – Dr. José Eduar-
do Fogolin Passos, o professor da FGV – Eduardo Rosa 
Pedreira entre outros abrilhantaram o evento. 

“Uma boa gestão é muito importante para as clínicas sa-
berem gerir seus recursos e terem unidades fortes para prestar 
um atendimento cada vez melhor”, declarou Dra. Patrícia Abreu, 
presidenta do Congresso.

Temas de grande relevância tais como gestão tributária, 
política econômica brasileira, prevenção, qualidade na TRS, 
sustentabilidade nos negócios, voluntariado, cobrança 
de convênios, qualidade na água para hemodiálise, 
ética profissional e execução trabalhista foram 
apresentados de forma clara e objetiva. A 
sala de palestras esteve sempre cheia, com 
todos os congressistas participando e intera-
gindo com os palestrantes. 

O congresso teve a aprovação de todos os par-
ticipantes. De acordo com as respostas da ficha de 
avaliação entregue no final do evento, mais de 90% dos 
congressistas avaliaram o local do congresso como bom e a 
organização foi considerada excelente. O conteúdo científico e 
os palestrantes foram considerados muito bons e preencheram os 
requisitos propostos no tema central do congresso. Todos foram 
unânimes em dizer que participarão dos próximos eventos organi-
zados pela ABCDT. “O conteúdo foi muito bom e adequado ao tipo 
de público, abordando diferentes aspectos da administração das 
clínicas de diálise, ressaltando a qualidade”, declarou um congres-
sista. “Participei do primeiro congresso da ABCDT e agora do tercei-
ro, a diferença foi claramente notada, principalmente na qualidade 
das palestras”, afirmou outro. “A cada evento, a ABCDT melhora em 
todos os requisitos: palestrantes de alto nível, local excepcional, co-
missão organizadora impecável” declarou outro. 

Conselhos Regionais de Química de algumas regiões continu-
am exigindo das clínicas de diálise a contratação de um químico 
em seu quadro de funcionários. A contratação é exigida sob a ale-
gação de que o tratamento da água para hemodiálise é um pro-
cesso químico e necessita estar sob supervisão de um profissional 
titulado nessa área. 

Além de exigir a contratação do profissional os conselhos querem 
que as clínicas paguem anuidade. O Conselho Regional de Química 
da 2ª Região – Minas Gerais, por exemplo, está enviando duplicatas 
para as clínicas via Banco do Brasil. A ABCDT instrui todas as clínicas a 
ignorarem as cobranças, pois são indevidas. 

A ABCDT encaminhou ofício ao presidente do Conselho Regional 
de Minas Gerais explicando que as clínicas são classificadas como 
empresas de saúde, estão vinculadas e registradas perante o Conse-
lho Regional de Medicina, condição inclusive essencial ao desenvol-
vimento de suas atividades. Sendo assim, a responsabilidade técnica 
desses estabelecimentos é exercida pelo profissional médico. As clí-
nicas também não desenvolvem quaisquer atividades de exercício 

exclusivo do profissional químico ou mesmo atividades que devam 
ter sua responsabilidade técnica exercida por este. 

De acordo com a Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, Art. 1º o 
registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente ha-
bilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades com-
petentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em 
razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem 
serviços a terceiros. Portanto, a assessoria jurídica da ABCDT conside-
ra totalmente descabida todas e quaisquer cobranças de anuidades 
e notificações ou autos de infração em decorrência da inexistência 
de profissional químico nas clínicas de diálise. 

Vale ressaltar também que em 2007 a ANVISA elaborou um pa-
recer esclarecendo que se posiciona sobre o tema diálise por meio 
da RDC nº 154/04 (republicada em 31/05/2006), que estabelece o 
regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de diálise. 

As clínicas que estiverem recebendo notificações dos conselhos 
regionais de química devem entrar em contato com a ABCDT para 
serem orientados em relação a essas notificações. 

Gestores de vários estados e municípios 
estão atrasando o pagamento da terapia 
renal substitutiva aos prestadores, mesmo 
recebendo uma fatura antecipada. Em de-
zembro de 2011 o Ministério da Saúde pas-
sou a antecipar a transferência de recursos 
dos procedimentos relacionados à hemo-
diálise com base na produção da compe-
tência anterior. A competência novem-
bro/2011 foi paga com base na competên-
cia outubro/2011 e assim sucessivamente. 

De acordo com comunicado do Minis-
tério da Saúde, os gestores municipais e 
estaduais deveriam observar o prazo esta-
belecido por meio da Portaria /GM/MS nº 
204/2007, que fixa até o 5º dia útil como 
prazo máximo após o crédito por parte do 
Ministério para efetuar o pagamento aos 

prestadores de serviços. Ainda segundo 
o comunicado, o Ministério faria o encon-
tro de contas visando acertos relativos ao 
adiantamento da TRS e os gestores deve-
riam realizar as compensações necessárias 
nos valores dos prestadores.

O não repasse aos prestadores por parte 
dos gestores torna em vão o esforço do Mi-
nistério em adiantar a fatura e cumprir seu 
objetivo que era propiciar um alívio no fluxo 
de caixa das clínicas. 

Segundo informações da Coordenação 
Geral do Departamento de Regulação, Con-
trole e Avaliação de Sistemas da Secretaria 
de Atenção à Saúde, a nova lógica de trans-
ferência de recursos prevê o encontro de 
contas, pois o repasse se dá com base na 
produção anterior, com o devido acerto no 

mês subseqüente. Portanto, cabe aos ges-
tores repassar o valor integral aos prestado-
res de serviços e dentro do prazo previsto 
pela portaria GM/MS nº 204/2007, levando 
em consideração que terá mês que o gestor 
receberá recurso superior a produção apro-
vada. A ABCDT está trabalhando em parce-
ria com o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde – Conass e com o Conselho Na-
cional de Secretarias Municipais de Saúde – 
Conasems para solucionar o problema dos 
atrasos. A entidade solicita às clínicas que 
estão sofrendo com os atrasos que enviem 
um relatório com os meses que estão em 
aberto para abcdt@abcdt.org.br, os mes-
mos serão enviados ao Conass ou Cona-
sems para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis e o repasse seja efetuado. 

3º Congresso ABCDT Gestão e Saúde foi um 
grande sucesso

Conselhos de Química voltam a fazer cobranças às clínicas de diálise

Gestores atrasam repasse da TRS

Fotos – Almir  Salgado.

A ABCDT possui um serviço de classificados em seu site – www.abcdt.org.br 
onde empresas e clínicas de diálise podem anunciar produtos, serviços, cursos 
e vagas de emprego.
O próprio anunciante pode entrar no site e publicar seu anúncio, que poste-
riormente será liberado pela secretaria da ABCDT.

Serviço de Classificados da ABCDT

.org.br

www.abcdt
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A Fundação do Rim atende mais de 200 
crianças e jovens carentes com doenças 
renais em fase pré-diálise, diálise ou pós-
-transplante renal no estado do Rio de 
Janeiro. A entidade sem fins lucrativos foi 
criada em 2005 e oferece assistência psico-
lógica e social com o intuito de reduzir as 
dificuldades que envolvem o tratamento 
renal, contribuindo assim para a prevenção 
das complicações decorrentes da doença 
e a melhora da qualidade de vida. 

A equipe voluntária é composta por pro-
fissionais multidisciplinares que além do 
acompanhamento vigilante do tratamen-
to, oferecem aos pacientes algo que não 
tem preço: carinho e suporte emocional, 
que eles tanto necessitam para lutarem 
por suas vidas com mais força, alegria, 
esperança e qualidade de vida. A equipe 
acompanha os pacientes no próprio local 
do tratamento dialítico. 

Os principais objetivos da Fundação são 
transformar o período da diálise, muito as-

sociado à dor, em um espaço criativo e pro-
dutivo; trabalhar a auto-estima; colocar a 
palavra onde existe o silêncio; facilitar a ex-
pressão das angústias e dúvidas que apare-
cem no decorrer do tratamento; incentivar 
a comunicação entre os pacientes, os pais 
e a equipe de saúde, e atenuar o desgaste 
emocional dos técnicos de enfermagem. 

Para saber mais sobre o trabalho da Fun-
dação do Rim, acesse: 

www.fundacaodorim.org.br.
Você pode ajudar a Fundação a crescer e 

atender cada vez mais e melhor. 
Faça sua doação.
“Amigo da Criança e do Jovem Renal Crônico”.
Telefone: (00**21) 2286-8037
E-mail: fundacaodorim@fundacaodorim.org.br

Doação por depósito bancário:
Banco Itaú

Agência: 0389
Conta Corrente: 52939-7

CNPJ: 29.410.446/0001-76

Fundação do Rim dá assistência a crianças e adolescentes

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 

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

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

Catéteres para Hemodiálise Pediátrico e Adulto
Kits

Catéteres para Embolectomia – FOGARTY • Agulhas para Biópsia
Prótese / Enxerto de PTFE (Lisa e Anelada – todos os tamanhos)

(Todos os modelos e tamanhos)

CompleTa linha de produTos e aCessórios para hemodiálise

Confira os principais eventos na área nefrológica para os próxi-
mos meses. 

JUNHO 2012
II Nefrominas
Data: 22 e 23 de junho de 2012
Local: Hotel Clarion Lourdes - Belo Horizonte / MG
Informações: clovis@consulteventos.com.br
 
I Jornada Integrada de Qualidade em Hemodiálise: 
Da teoria à prática
Data: 22 e 23 de junho de 2012
Local: Higienópolis Medical Center - Higienópolis / SP
Informações: marketing@higea.org.br
 
XII Congresso de La Sociedad Venezolana de Nefrologia
Data: 26 a 29 de junho de 2012
Local: Eurobuilding Plaza Guayana Puerto Ordaz - Estado Bolívar
 - Venezuela
Informações:  nefrologia@congrex.com
www.congrex.com/venezuela/eventosincio/nefrologia_2012.aspx
 
VIII Simp. de Nefrologia em Terapia Intensiva para Médicos e 
para Enfermeiros
Data: 29 e 30 de junho de 2012
Local: Hospital Israelita Albert Einstein
Informações: www.sbn.org.br
 
JULHO 2012
17º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes
Data: 26 a 29 de julho de 2012
Local: UNIP - Univer. Paulista - Rua Vergueiro, 1.211 - Paraíso
- São Paulo/SP
Informações: http://www.anad.org.br  

AGOSTO 2012
II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde
Data: 28 a 31 de agosto de 2012
Local: Centro de Convenções do SESC Praia Luis Correia/PI
Informações: http://www.pesquisapiaui.com.br/copisp
segundocopisp@hotmail.com

SETEMBRO 2012
XXVI Congresso Brasileiro de Nefrologia
Data: 5 a 9 de setembro de 2012
Local: São Paulo / SP
Informações: (11) 3141-0707 - Email: cbn2012@gt5.com.br 
 
Meeting de cistinose no Brasil
Cistinose - Uma abordagem multidisciplinar para profissionais e familiares
Local: São Paulo/SP
Informações: www.cystinosisfoundation.org 

OUTUBRO 2012  
VII Congresso Iberoamericano de Nefrologia
Data: 6 a 9 de outubro de 2012
Local: Las Palmas de Gran Canaria
O VII Congresso Iberoamericano de Nefrologia oferece 50 becas 
de 1000 euros a trabalhos da América Latina. 
Confira a convocação: www.sbn.org.br 

NOVEMBRO 2012  
XVI Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia 
VII Simpósio Internacional de Enfermagem em Nefrologia
V Congresso Luso-Brasileiro em Nefrologia
I Congresso Brasileiro Multiprofissional de Nefrologia
Data: 16 a 18 de novembro de 2012
Local: Centro Univer. Hermínio Ometto - Uniararas - Araras/SP
Informações: (61)9941-4355/(61)3322-0078 - fabrisia@fesbrasil.com.br 

Agenda 2012

Fotos – Fundação do Rim
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ABCDT – Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante
SRTVS 701, Bl. III Conjunto E, Sala 505 Ed. Palácio do Rádio I

CEP. 70340-901 -  Brasília – DF
Tel. (61) 3321-0663 / 3223-0672  Fax: (61) 3225-4725

www.abcdt.org.br - abcdt@abcdt.org.br

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o biênio 
2010/2012 

 Presidente: Hélio Vida Cassi 
 Vice-presidente: André Luiz Pimentel
 Diretor Técnico: Paulo Luconi
 Secretário: Alcimar Gonçalves dos Santos
 Tesoureiro: Luiz Fernando Froimtchuk
 Conselho Fiscal Efetivo:  Olavo santos Cabral

 Cláudio Santiago Melaragno
Jorge Luiz Zanette Ramos

 Suplente: José Rubens Martins Mendes de Carvalho
 Jornal da ABCDT  Veículo de divulgação da Associação 

Brasileira dos Centros de Diálise e 
Transplante

 Assessoria de Imprensa:  Elisângela Melo 
Registro Profissional Nº 3778

 Diagramação e arte: Hugo Leandro
 Tiragem: 1.000 exemplares
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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


