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Nestes seis primei-
ros meses à frente da 
ABCDT trabalhamos 
no sentido de pro-
ver às clinicas servi-
ços que imaginamos 
possam ser úteis e do 
agrado da maioria: 
montamos um pro-
grama de intercâm-
bio entre profissio-
nais que trabalham 

em diálise. Nele por uma ou duas semanas o profissional 
pode trocar e ganhar experiências dentro da sua área 
de trabalho, em outra clínica por ele escolhida. A ABCDT 
auxilia na hospedagem e intermedia todas as tratativas 
entre o candidato ao intercâmbio e a clínica em que o 
estágio será realizado.

Participamos de 4 longas reuniões na ANVISA e Minis-
tério da Saúde em Brasília, auxiliando na confecção na 
nova RDC 154 que regulamenta a diálise no Brasil. Muitos 
avanços foram conseguidos. Em breve a minuta estará em 
consulta pública e esperamos participação maciça dos as-
sociados com sugestões para o aprimoramento da norma.

Planejamos um Curso de Gestão em Diálise, de forma 
itinerante, levando o conhecimento na área para os mais 
diversos rincões do Brasil. O primeiro ocorreu nos dias 23 e 
24 de novembro, em Foz do Iguaçú no Paraná, em parceria 
com a Sociedade Paranaense de Nefrologia. 

Nosso programa de expansão de associados tem sido 
um sucesso. Já conseguimos dezessete novas clínicas 
como sócias nestes últimos seis meses.

Infelizmente nossos esforços têm sido em vão até o mo-
mento, no que concerne ao diálogo com o Ministério da 
Saúde. Não conseguimos agendar uma conversa com as 
pessoas que decidem sobre reembolso na TRS dentro do 
Ministério. Há algumas portas abertas, planilhas enviadas, 
mas ainda sem nenhuma resposta.

Estamos organizando para as clínicas um manual de 
boas práticas, com direitos e deveres dos pacientes e dos 
prestadores, visando uma relação  harmônica entre eles e a 
prevenção de demandas judiciais.

Estabelecemos parceria com a Indústria para disponibi-
lização no site de mensagens e publicidade,  aumentando 
assim nosso aporte de recursos.

Iniciamos um calendário de reuniões da diretoria 
através de comunicação telefônica simultânea, dimi-
nuindo nossos custos com viagens e tornando mais 
céleres nossas decisões.

Pretendemos montar em breve, via internet, um bal-
cão de preços de insumos de diálise. Nosso associado 
vai poder escolher o melhor preço antes de fechar as 
compras para sua clínica. 

Estamos empenhados em prestar um serviço de qualida-
de aos associados com o objetivo de trazer inúmeros bene-
fícios à cada um deles. Aguardamos ansiosos por sugestões 
e críticas que possam nos ajudar a encontrar o melhor  ca-
minho para a diálise no Brasil. Acesse o site www.abcdt.org.br. 
Participe e contribua para o nosso bem comum.

Um abraço a todos!

Hélio Vida Cassi 
Presidente da ABCDT

Hélio Vida Cassi  - Presidente da ABCDT 

Palavra do Presidente

De
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es

Residência Médica em Nefrologia, credenciada pelo MEC.  Serviço de Nefrologia da Santa Casa de Curitiba. 
Pré requisito: dois anos de residência em Clínica Médica. 
Informações no site da PUC/Pr:  www.pucpr.br ou 41 9954-3700

Residência Médica em Nefrologia
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Projeto de prevenção atende mais de 2.000 pacientes com doença renal crônica no Vale do 
Paraíba em São Paulo

Programa de intercâmbio para profissionais de clínicas de diálise

O projeto inovador de preven-
ção “Atenção Integral ao Portador de 
Doença Renal Crônica” desenvolvido 
pela Secretaria de Saúde do Governo 
do Estado de São Paulo e pela equipe 
médica do Dr. Paulo Sergio Luconi no 
Centro Estadual de Tratamento de Do-
enças Renais do Vale do Paraíba – SP 
(CETDRVP) atende atualmente 2151 
pacientes com doença renal crônica 
em tratamento conservador por meio 
de uma abordagem multidisciplinar. 

Criado em fevereiro de 2008, o Cen-
tro presta assistência à população da 
região Sudeste do Estado, incluindo, 
principalmente, as regiões metropoli-
tanas de Taubaté, São José dos Campos 
e Aparecida com população estimada 
de 2,3 milhões de habitantes.

O projeto foi tema de artigo publi-
cado no JBN – Jornal Brasileiro de Ne-
frologia Vol. 34 Nº 3 jul/ago/set/2012. 
De acordo com a publicação, a implan-
tação do projeto reduziu a mortalidade, 
a progressão da doença renal crônica 
(DRC), além dos custos sociais e finan-
ceiros com a redução nas internações 
dos pacientes portadores de DRC em 
tratamento conservador.

A transparência desse projeto com 
o acesso seguro via internet do pron-
tuário eletrônico do paciente, tanto 
pelo gestor quanto pelo paciente é 
fundamental para a efetividade de 
uma intervenção multidisciplinar com 
metas e parâmetros clínicos e laborato-
riais bem definidos no seguimento de 
pacientes com doença renal crônica. 

“Esse é um grande avanço no sistema 
público de saúde do Brasil, que deve 
ser copiado por outras regiões do país. 
Pois assim como no Vale do Paraíba 
será possível melhorar os desfechos 
clínicos reduzindo os custos econô-
micos no acompanhamento dos pa-
cientes com DRC”, declarou Dr. Paulo 
Luconi – autor do projeto.

O projeto é um sucesso e foi res-
ponsável pela participação do Dr. 
Paulo Luconi no VII Encontro Nacional 
de Prevenção da Doença Renal Crô-
nica que foi realizado nos dias 6 e 7 
de dezembro de 2012, no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães em 
Brasília. Ele abordou o tema “Modelo 
Público – Privado Prevenção Secun-
dária da Doença Renal Crônica”.

A ABCDT está criando um programa de intercâmbio 
entre as clínicas associadas para que os funcionários dis-
ponham de possibilidade de estágio em área específica 
para aprimorar seus conhecimentos.

O profissional interessado deve se inscrever pelo site 
www.abcdt.org.br, definindo a área, o período e a dura-
ção do seu estágio, especificando pelo menos três locais 
escolhidos para seu intercâmbio, sempre em clínicas as-
sociadas. 

A ABCDT se encarrega de definir com uma das clínicas 
escolhidas, os detalhes para a realização do estágio, pro-
curando formas de diminuir ao máximo os custos para o 
estagiário, tais como hospedagem e alimentação.

A duração máxima do estágio será de uma semana, 
podendo ser prorrogado por mais sete dias, conforme 
entendimento entre as partes.

Cada clínica pode inscrever um profissional a cada 
seis meses. E não há custos para a clínica que envia e 
para a que recebe o estagiário. Ao final do intercâmbio, 
o estagiário se compromete a enviar para a ABCDT um 
relatório sobre seu estágio, com os devidos elogios, críti-
cas e/ou sugestões para o aprimoramento do programa.

Qualquer colaborador da clínica, independente da 
sua área de atuação, pode se candidatar ao estágio. Para 
isso, deve além de efetuar sua inscrição, provar seu vín-
culo de trabalho com a clínica em questão.

As clínicas que queiram participar do programa de-
vem preencher a ficha anexa a este jornal ou disponível 
no site (www.abcdt.org.br ) e enviar para a ABCDT.

Os interessados em participar do intercâmbio devem 
enviar os seguintes dados para a ABCDT – abcdt@abcdt.
org.br ou pelo fax: (61) 3225-4725

1. Nome do candidato ao estágio:
2. Clínica onde exerce sua função:
3. Área em que atua:
4. Endereço 
5. Telefone
6. Email:
7. Clínicas escolhidas: 
8. Período de estágio:
9. Duração: 1 semana (  )    2 semanas (  )
10. Observações:

Do futebol à medicina é um livro de memórias do 
médico nefrologista, Berilo de Castro. Trata-se de uma 
visão memorialista e conta a história da nefrologia do 
Estado do Rio Grande do Norte desde a criação da dis-
ciplina no curso de medicina na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Também fala da luta para im-

plantação do primeiro serviço de di-
álise no estado, tanto no setor 

público quanto no privado 
até o transplante renal.

Berilo de Castro é um 
ex-jogador, que reinou 
no futebol potiguar na 
década de 60 e em de-
terminado momento da 

vida teve que optar pela 
medicina

Ele acompanha a nefrologia brasileira desde 1970, 
quando fez sua residência.

O livro resgata uma bonita história de vida tanto na 
vertente esportiva quanto profissional, certamente será 
do agrado do mundo esportivo e do mundo médico.

Segundo o autor, a idéia de relatar alguns episódios 
de sua vida surgiu sem a menor pretensão de escrever 
uma biografia ou um livro. A sua paixão e admiração 
pelo futebol em um certo momento da vida se mistu-
rou com o estudo médico e ele teve que optar, em seu 
melhor momento da prática esportiva, pela medicina 
que era seu sonho maior.

O livro traz a tona algumas das muitas passagens 
bastante divertidas da infância do autor, relembrando 
amigos, colegas que já partiram, assim como as dificul-
dades enfrentadas e a maneira de superá-las com ga-
lhardia e sem subserviências.

Do futebol à medicina
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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

ABCDT e SBN se reúnem com Ministério da Saúde para discutir políticas de prevenção da DRC
Em cinco de dezembro/2012 o pre-

sidente da ABCDT, Dr. Hélio Vida Cassi, e 
o presidente da SBN, Dr. Daniel Rinaldi, 
participaram de uma reunião no Minis-
tério da Saúde com o Coordenador de 
Alta e Média Complexidade do Ministé-
rio da Saúde, Dr. Carlos Eduardo Fogolin 
Passos.  

O objetivo do encontro foi solicitar a 
participação das entidades na confec-
ção da “Rede de Atenção às Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis” no que diz 
respeito aos pacientes com risco para 
doença renal.

O Coordenador deixou claro que de-
seja a participação dos nefrologistas na 
organização e definição das políticas a 
ser implantadas no SUS com relação à 
organização dessa rede, cujo propósito 
é fazer a prevenção primária e secundá-
ria de várias doenças, entre elas a insufi-
ciência renal crônica.

A ABCDT e SBN deram um gran-
de passo ao conseguir participar da 

organização desse tipo de programa, 
abrindo definitivamente um canal de 
comunicação e de confiança entre os 
prestadores, o Ministério da Saúde e o 
gestor. No entanto, não há, a curto pra-
zo, nenhuma intenção do governo em 
discutir certos gargalos existentes na 
prestação da TRS, que necessitam de 
medidas urgentes para amenizar as difi-
culdades enfrentadas pelos prestadores 
até que esse novo plano funcione. Entre 
esses gargalos estão:

- Confecção de fístulas artério-ve-
nosas e implante de cateter de diálise 
peritonial;

-Transporte e internação dos pacien-
tes renais crônicos em hospitais de re-
taguarda;

-Melhor remuneração para hemodiá-
lise ambulatorial e diálise peritoneal;

- Pagamento adequado para os pro-
cedimentos dialíticos intra hospitalares.

Infelizmente as entidades não con-
seguiram sensibilizar as autoridades 

do Ministério para a resolução dessas 
questões. Mais um ano está terminan-
do e sem que os pleitos da nefrologia 
sejam atendidos.

A ABCDT está organizando para o 
próximo ano uma reunião com os as-
sociados, em Brasília, para discutir novas 
estratégias de conduta frente à indife-
rença do Ministério da Saúde diante das 
reivindicações para o setor da nefrolo-
gia. Espera-se um comprometimento 
das clínicas com o comparecimento 
em massa.

Algo precisa ser feito, os nefrologis-
tas e as clínicas de diálise precisam estar 
unidos e os interesses comuns preci-
sam ser revistos. 

Abraços fraternos,

Hélio Vida Cassi
Presidente da ABCDT

A realidade brasileira mostra que a gestão das 
clínicas de diálise que prestam serviços de terapia 
renal substitutiva são, na sua maioria, administra-
das pelos próprios médicos nefrologistas. Também 
são conhecidas as dificuldades financeiras enfren-
tadas pelas clínicas em decorrência de inúmeros 
problemas relacionados à complexidade desse tipo 
de serviço. E apesar dos esforços dos profissionais 
médicos envolvidos percebe-se a necessidade de 
melhorar as condições de gestão dessas unidades. 

Considerando que a gestão de uma clínica/em-
presa é fundamental para sua sobrevivência a AB-
CDT idealizou um curso itinerante de Gestão em 
Diálise, objetivando aprimorar a gestão econômico-
-financeira das clinicas.  

O curso deve ser montado da seguinte forma:

1) Materiais e métodos: aulas presenciais com “experts” a serem selecionados nos temas escolhidos para debates 
e discussões de casos.

2) Duração: 16 horas - sexta-feira à noite, sábado o dia todo e domingo pela manhã.

3) Local do curso: itinerante - por todo Brasil. A equipe de instrutores será preferencialmente a mesma em todos 
os locais. O curso será realizado em região com pelo menos 10 clínicas. 

4) Conteúdo: noções de administração básica, confecção de relatórios, tomada de decisões, noções de legislação 
trabalhista e tributária, negociação com convênios, aspectos de T.I., entre outros temas de interesse para as clínicas. 

5) Financiamento: patrocínio da Indústria, com pagamento de passagens aéreas, alimentação, hospedagem e 
diárias para seis instrutores por curso.

O I Curso de Gestão em Diálise realizado de 
23 a 24 de novembro/2012 no Hotel Bourbon 
Cataratas Foz do Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR 
foi um grande sucesso superando as expecta-
tivas. 

O curso que a princípio seria apenas para 
cinquenta pessoas, teve um público bem maior 
com palestras de alto nível e satisfação geral de 
todos que participaram.

O objetivo para 2013 é fazer entre três e qua-
tro cursos itinerantes de gestão em regiões di-
ferentes do país. 

Curso itinerante de gestão em diálise

Curso de Gestão em Diálise.

Curso de Gestão em Diálise.
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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 

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

2º CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE A PRÉ-HIPER-
TENSÃO E O SÍNDROME CARDIO METABÓLICO
Data: 31 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 2013
Barcelona, Espanha
www.prehypertension.org 

12TH GENOA MEETING ON HYPERTENSION, DIABETES 
AND RENAL DISEASES
Data:  21 a 23 de fevereiro de  2013
Genova, Italy
www.genoameeting.org 

V Congresso Sul Brasileiro de Nefrologia
II Encontro Sul Brasileiro Multidisciplinar em Nefrologia
V Encontro Mayo/PUCRS
Data: 11 a 14 de abril de 2013
Hotel Serrano – Gramado/RS
Informações: sgn.org.br / 
http://www.jzkenes.com

Congresso Mineiro de Nefrologia
Data: de 29.05.2013 até 01.06.2013
Local: Ouro Minas Palace Hotel
http://www.lyrium.com.br
Telefone: 31 3342-3888
Email: lyrium@lyrium.com.br

Agenda 2012 / 2013

O XVI Congresso Brasileiro de En-
fermagem em Nefrologia, VII Sim-
pósio Internacional de Enfermagem 
em Nefrologia, V Congresso Luso-
-Brasileiro em Nefrologia, I Congres-
so Brasileiro Multiprofissional de 
Nefrologia e o I Simpósio Brasileiro 
de Nutrição em Nefrologia foi um 
grande sucesso, contou com a par-
ticipação de mais de 500 pessoas.

O primeiro dia foi marcado pelos 
cursos de HD e DP básico e avança-
do; pelo simpósio de capacitação 
para enfermeiros RT – as boas práti-
cas: orientações e recomendações e também pelo simpósio 
de nutrição, que abordou os aspectos nutricionais no trata-
mento conservador. A expectativa de público foi superada, 
mesmo sendo quatro eventos simultâneos, todas as salas 
estavam cheias. O simpósio de RT, por exemplo, teve mais 
de 100 participantes.

A abertura oficial do congresso aconteceu no dia 
16/11/2012 às 19h00, com cerimônia no Teatro Estadual de 
Araras, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A solenida-

de contou com a presença do mag-
nífico Prof. Dr. José Antonio Men-
des, reitor do Centro Universitário 
Hermínio Ometto – Uniararas e da 
Deputada Estadual, Carmen Emília 
Bonfá Zanotto, que ministrou a pa-
lestra “Piso salarial x Jornada de tra-
balho”. Outro destaque da noite foi a 
apresentação do coral infantil EMEF 
Prof. Joel Job Fachini, que entre ou-
tras músicas cantou o hino nacional. 

O workshop de Acesso Vascular foi 
um dos grandes destaques do con-
gresso, ministrado pelo enfermeiro 

português, Clemente Neves de Sousa. Ele falou da impor-
tância do acesso vascular nos cuidados com o paciente re-
nal crônico e a posição privilegiada do enfermeiro no reco-
nhecimento dos processos disfuncionais do acesso vascular, 
prevendo complicações e promovendo a sua durabilidade. 

O XVI Congresso foi marcado pela rica produção científica, 
contando com a participação de dois enfermeiros de Portu-
gal e duas enfermeiras do Chile, que compartilharam experi-
ências com os congressistas e palestrantes. 

XVI Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia foi um sucesso

Abertura oficial do Congresso. 
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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


