
A Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante – 
ABCDT realizou em 15/07 uma Assembleia Geral Extraordinária 
com as clínicas de diálise associadas no auditório do Sindicato 
das Clínicas e Hospitais do Estado de São Paulo - SINDHOSP em 
São Paulo. Cerca de 70 clínicas associadas participaram (algumas 
por procuração) da Assembleia, que teve como intuito a aprova-
ção de Ação Judicial, a ser proposta pela associação em favor das 
clínicas associadas. O objetivo é a revisão das portarias de valores 
do SUS, tendo como base a aplicação de índice de correção mo-
netária dos últimos cinco anos com pedido de liminar.

A Assembleia decidiu pela contratação do escritório de Advo-
cacia Nunes e Sawaya para patrocinar todas as medidas judiciais 
necessárias ao reconhecimento do direito à aplicação da corre-
ção monetária, à recuperação dos valores pelos associados e reco-
nhecimento do direito à aplicação anual, no mínimo, da correção 
monetária aos serviços prestados.

A crise que se instalou na saúde e principalmente na diálise foi 
determinante para esta iniciativa. De acordo com o presidente da 
ABCDT, Dr. Hélio Vida Cassi, desde 2013 que a entidade solicita ao 
Ministério da Saúde uma resposta sobre o financiamento. Todas 
as promessas de estudo para resolução do problema não foram 
cumpridas. “As clínicas não têm condições de dar um tratamento 
de qualidade sem a remuneração adequada” afirmou Dr. Hélio.

Para o ingresso da Ação os Associados deverão encaminhar, 
até 31/08/2015, para a ABCDT (Email: abcdt@abcdt.org.br ou 
pelo correio: SRTVS 701 CJ. E Bl. 3 Sala 505 Ed. Palácio do Rádio I, 
CEP:70340-901 Brasília/DF) os seguintes documentos:

a) Termo de vinculação à Ação (solicitar à ABCDT – (61)3321-0663 
/ abcdt@abcdt.org.br)
P.S. Duas vias assinadas e não precisa reconhecer firma. No ter-
mo de vinculação, onde tem “QUALIFICAÇÃO” deve ser preenchido 
com os dados da clínica (CNPJ, End....) ;
b) Depósito bancário no valor de R$ 2.000,00 na conta da 
ABCDT: Banco do Brasil – AG. 2872-X  C/C 459709-5 / CNPJ: 
35.812.767/0001-08;
c)  Cópia dos atos constitutivos da entidade (contrato social);
d) Cópia de eventuais Contratos de Convênio mantidos pela clínica 
com o Poder Público.
 A documentação abaixo poderá ser solicitada na 

execução da Ação e deverá ser encaminhada à ABCDT 
no momento apropriado (Será solicitado com antece-
dência). Mas a princípio a ABCDT tentará conseguir es-
ses dados com o DATASUS. No entanto, é importante 
que as clínicas tenham esses documentos, caso seja 
necessário o envio. 

a) Relação dos serviços prestados e faturados por meio do SUS  re-
lativamente aos últimos 05 anos;
b) Cópia das Notas Fiscais de serviços faturados contra o SUS      re-
lativamente aos últimos 05 anos;
 c) Procuração ao Escritório Nunes e Sawaya Advogados (conforme 
modelo que será encaminhado para a ABCDT).

•   PARA PARTICIPAR DA AÇÃO A CLÍNICA PRECISA SER
ASSOCIADA E ESTAR COM A MENSALIDADE EM DIA.

Crise financeira leva clínicas de diálise a ingressar com 
Ação para questionar a aplicação da correção monetária
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Reclame Aqui - Crise da Diálise
Se a sua clínica tem algum problema como atraso no pagamento, 

erro de APAC,  problemas jurídicos, administrativos, entre outros, in-
forme à ABCDT pelo email abcdt@abccdt.org.br ou pelo telefone (61) 
3321-0663. A entidade tentará resolver todos os problemas e divulgará 
o andamento de alguns aqui.  

- Atraso no pagamento da TRS para a Clínica de Caldas Novas:
A Clínica foi credenciada com a ajuda da ABCDT após dois anos de 

espera. As portarias de credenciamento e remanejamento de recurso 
foram publicadas em 18/02/2015. A portaria de remanejamento de re-
cursos teve os efeitos financeiros a partir da competência março/2015. 
No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde de Caldas Novas enviou 
todas as APACS fora do prazo e até a presente data, a clínica não rece-
beu nenhum pagamento. A ABCDT já entrou em contato com a Secre-
taria e com o Ministério e está tentando agilizar o processo para que a 
clínica receba os atrasados e o pagamento seja colocado em dia. 

- Notificações extrajudiciais: 
De maio até julho de 2015 a ABCDT notificou 13 secretarias 

de saúde estaduais e municipais que não fizeram o repasse 
do pagamento da TRS dentro do prazo. Além da notificação, 
a entidade faz a denúncia para o Ministério da Saúde e Mi-
nistério Público. De janeiro até julho mais de 30 secretarias já 
foram notificadas. Algumas mais de quatro vezes, como é o 
caso de Belford Roxo, que todo mês só libera o pagamento 
após muita pressão. 

- Aparecida de Goiânia:
Após receber notificação da ABCDT solicitando a regulariza-

ção dos pagamentos da TRS, a Secretaria Municipal de Saúde 
enviou ofício à entidade informando que solicitou à Diretoria 
de Regulação, Controle e Avaliação para agilizar o andamento 
dos processos para que cheguem ao Departamento do Fun-
do até o dia 05 de cada mês para que não ocorra mais atrasos.

Faleceu em quatro de agosto/2015, 
no Hospital BioCor em Belo Horizonte 
o médico nefrologista Dr. Fernando 
Eugênio Pires do Prado, de 54 anos. 
Ele ficou 17 dias internado após uma 
queda de um cavalo e sofrer um trau-
matismo craniano.

Dr. Fernando era coordenador do 
departamento de hemodiálise do Hos-
pital Bom Pastor em Varginha/MG. Tam-
bém foi diretor da ABCDT Regional de 
Minas Gerais na gestão de 2010/2012.  

Além de médico era compositor e 
cantor. Participou e venceu vários fes-
tivais de música pelo país. Lançou dois 
CDs, um infantil e o outro de MPB, estilo 

que mais gostava e deu destaque a sua 
carreira. Além dos CDs também lançou 
o livro “Pedrinho e o formigueiro”. 

A notícia de sua morte comoveu 
a cidade de Varginha, uma multidão 
compareceu ao seu velório. Além da 
família, amigos e pacientes manterão 
na memória a vivacidade e alegria com 
que ele levava a vida.  

A ABCDT lamenta a perda desse 
profissional extremamente dedicado 
à nefrologia e aos pacientes. Sempre 
atencioso com todos, bem humorado 
e divertido, era conhecido pelo seu jei-
to humano de ser, preocupado com o 
bem estar do próximo. 

ABCDT lamenta morte de nefrologista

Foto divulgação.
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Representatividade da ABCDT aumentou 10% nos últimos anos
A ABCDT aumentou em 10% o número de clínicas associadas nos últimos 

cinco anos. Das 755 clínicas existentes no Brasil, 414 são associadas à ABCDT. 
De janeiro a julho de 2015 já foram 27 novas clínicas associadas.

A entidade trabalha arduamente para melhorar a realidade das clínicas 
de diálise do país, que enfrentam uma séria crise financeira. Diariamente 
atende seus associados resolvendo problemas como atraso no pagamento 
da TRS, erro de APAC,  problemas jurídicos, administrativos, entre outros. 

É reconhecida pelo Ministério da Saúde, ANVISA e outros órgãos públi-
cos.  Mas para ter êxito nas negociações precisa ter total representatividade 
das clínicas. 

A parceria das clínicas é primordial, quanto mais associados, mais força 
a entidade terá para continuar com os seus trabalhos, mantendo-se forte e 
atuante.

Filie-se já: www.abcdt.org.br / abcdt@abcdt.org.br 

Clínicas podem ter dificuldade para receber pelo uso único de capilares

Apesar dos efeitos operacionais da portaria 584/15, que es-
tabelece o novo código para procedimentos de hemodiálise 
em pacientes com sorologia positiva para hepatite B e C terem 
entrado em vigor a partir da competência junho/2015, até o 
momento o Ministério da Saúde não publicou a portaria com 
o impacto financeiro desse procedimento. A mesma já está 
pronta e terá um impacto financeiro de cerca de 42 milhões de 
reais, mas o Ministério alega não ter recursos e por isso a portaria 
ainda não foi publicada.

Várias clínicas já entraram em contato com a ABCDT, pois 
os gestores alegam que não vão pagar pelo procedimento 
enquanto o Ministério não publicar a portaria, por não terem 
condições de arcar com esse custo extra. 

A ABCDT já entrou em contato com o Ministério e cobrou 
uma solução urgente para que as clínicas não sejam prejudicadas. 

A entidade lutou muito para que a portaria nº 584/15 fosse 
publicada e agora vai lutar para que ela entre em vigor o mais 
breve possível. 
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O tesoureiro da ABCDT, Dr. Flávio José Dutra de Moura, foi indicado como membro 
da Câmara Técnica de Nefrologia do Conselho Federal de Medicina – CFM. A Câmara foi 
criada em 27 de fevereiro de 2015, mas ainda não tem data para ter início. 

O objetivo da Câmara é assessorar o CFM e oferecer subsídios aos conselheiros na 
elaboração de pareceres e resoluções. Em janeiro de 2015, o CFM revisou a organização e 
composição dos grupos, com o intuito de contemplar os temas mais importantes para a 
medicina e a sociedade, e portanto, a nefrologia entrou nesse grupo. Atualmente são 12 
comissões e 34 câmaras técnicas.  

A criação de uma Câmara Técnica de Nefrologia é muito importante para integrar o 
tratamento com a prevenção, diálise, transplante e medicamentos especiais. Esta será 
uma ótima oportunidade para a nefrologia expor os problemas do setor e buscar solu-
ções para a melhoria e qualidade do tratamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS. 

ABCDT terá representante na Câmara Técnica de 
Nefrologia do CFM

Já estamos na segunda metade do ano e embora toda nossa luta, 
não logramos resultados práticos relevantes até agora. Sempre tivemos 
a convicção que são três os pilares fundamentais em que se baseia nos-
so trabalho, no sentido de melhorar as condições das Clínicas de Diálise 
do Brasil:

1 – O viés político: Pensamos que através do Congresso Nacional, 
portas podem ser abertas e pressões podem ser realizadas junto ao Mi-
nistério da Saúde para sermos ouvidos. Nesse sentido, já tivemos reuni-
ões com deputados federais de vários partidos, como Jesus Rodrigues 
do PT/Piauí, Antônio Carlos Martins de Bulhões do PRB/SP, Leonardo 
Quintão do PMDB/MG e no mês de julho com o Alexandre Serfiotis, do 
PSD/RJ, além do encontro em fevereiro/2015 com o senador Humberto 
Costa, líder do PT.

Em todas essas ocasiões expusemos a realidade pela qual passa a di-
álise/SUS no país e sempre tivemos por parte dos interlocutores,  apoio 
e promessas de ajuda. No entanto, continuamos aguardando uma aju-
da concreta.

2 – A Mídia: Através da vinculação em meios de comunicação escrita, 
falada ou televisionada, conseguimos sempre sensibilizar autoridades 
para que situações adversas, que afetam diretamente as clínicas e/ou 
pacientes fossem  solucionadas. Os políticos em geral tem ojeriza às 

noticias que podem gerar rejeição por parte dos eleitores, e assim, a 
vinculação de dados como atrasos de pagamentos, glosas indevidas, 
sofrimento de pacientes sem atendimento adequado e reembolso in-
suficiente pode gerar ações para a correção imediata do problema.

Vários são os exemplos cuja participação da ABCDT desencadeou res-
postas positivas por parte do Ministério. Infelizmente não conseguimos ir 
mais longe por absoluta falta de recursos e orçamentação adequada a fim 
de publicar de forma rotineira as mazelas da diálise e lograr assim atitudes 
mais contundentes do Governo em relação às nossas necessidades.

3 – O caminho da justiça: Quando o diálogo se esvai, não resta outra 
alternativa a não ser procurar no judiciário a solução para nossos proble-
mas. Temos ou não o direito de ter nossos pagamentos minimamente 
reajustados pelos índices oficiais de inflação publicados pelo próprio 
governo? Todas as categorias e todos os contratos de prestação de ser-
viço devem ter isso como princípio fundamental, para que o equilíbrio 
financeiro na relação de quem compra e de quem fornece o serviço 
possa ser mantido. Isso foi definitivamente afirmado no Supremo Tribu-
nal Federal, já em várias decisões anteriores. 

Nesse sentido, a ABCDT está iniciando um embate judicial com o Go-
verno, através de Ação na justiça, buscando simplesmente o reconhe-
cimento de que nossos contratos devem obrigatoriamente ter cláusula 
que determine a correção do valor corroído pela inflação, pelo menos 
de forma anual.

Essa briga vai ser  grande, mas temos certeza de que nossa energia 
para obter nossos direitos reconhecidos é maior ainda. Esperamos ter a 
participação maciça dos nossos associados nessa empreitada. De novo, 
o velho chavão de que “a união faz a força” cabe mais do que nunca nes-
se processo. É nossa obrigação fazer força para melhorar as condições 
de trabalho das clínicas de diálise do Brasil.

Hélio Vida Cassi
Presidente da ABCDT 

     Hélio Vida Cassi  - Presidente da ABCDT 

Palavra do 
Presidente
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Confira as últimas publicações do Diário Oficial 
da União importantes para a nefrologia:

 Portaria nº 633, publicada no DOU 
nº 137 seção 01, de 21/07/2015: Rema-
neja recurso do limite financeiro mensal, 
destinado ao custeio da Nefrologia no Es-
tado do Maranhão - Bloco da Atenção de 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial 
e Hospitalar.

 Portaria nº 630, publicada no DOU nº 
137 seção 01, de 21/07/2015: Remaneja 
recurso do limite financeiro mensal, desti-
nado ao custeio da Nefrologia no Estado de 
Minas Gerais - Bloco Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

 Portaria nº 629, publicada no DOU nº 
137 seção 01, de 21/07/2015: Remaneja 
recurso do limite financeiro mensal, desti-
nado ao custeio da Nefrologia no Estado de 
São Paulo - Bloco da Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

 Portaria nº 628, publicada no DOU nº 
137 seção 01, de 21/07/2015: Remaneja 
recurso do limite financeiro mensal, desti-
nado ao custeio da Nefrologia do Estado de 
Santa Catarina - Bloco de Atenção de Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

 Portaria nº 605, publicada no DOU 
nº 136 seção 01, de 20/07/2015: Re-
maneja recurso do limite financeiro men-
sal, destinado ao custeio da Nefrologia do 
Município de Bom Despacho - MG -Bloco 
Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar.

 Portaria nº 584, publicada no DOU 
nº 115 seção 01, de 19/06/2015: Repu-
blicação - (*) Altera atributos na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais do Sistema 
Único de Saúde.

 Portaria nº761, publicada no DOU nº 
114 seção 01, de 18/06/2015: Estabelece 
recurso anual destinado ao custeio da Nefro-
logia do Estado de São Paulo e Município de 
Ribeirão Preto - Bloco da Atenção de Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

 Portaria nº475, publicada no DOU nº 100 
seção 01, de 28/05/2015: Habilita estabeleci-
mento de saúde como Unidade de Assistência de 
Alta Complexidade em Nefrologia com Hemodiá-
lise e Diálise Peritoneal. 

 Portaria nº466, publicada no DOU nº 99 
seção 01, de 27/05/2015: Desabilita o Hospital 
Evangélico do Rio de Janeiro como Unidade de 
Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia. 
A Secretária de Atenção à Saúde-Substituta, no 
uso de suas atribuições, 

 Portaria nº432, publicada no DOU nº 93 
seção 01, de 19/05/2015: Redefine o limite finan-
ceiro anual, destinado ao custeio da Nefrologia no 
Estado do Rio de Janeiro - Bloco da Atenção de Mé-
dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

 Portaria nº584, publicada no DOU nº 92 
seção 01, de 18/05/2015: Inclui regra e altera 
atributos na Tabela de Procedimentos, Medica-
mentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do 
Sistema Único de Saúde. 

*Todas as portarias estão disponíveis no site da 
ABCDT: 

www.abcdt.org.br / LEGISLAÇÃO 2015

Publicações 2015
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O presidente da ABCDT, Dr. Hélio Vida Cassi, participou 
em14/07/2015, em Brasília, de uma reunião com o Deputado 
Federal, Alexandre Serfiotis, do PSD do Rio de Janeiro. Também 
participaram o presidente da Fresenius Medical Care, Edson Pe-
reira, a presidente da SBN, Dra. Carmen Tzanno e o diretor geral 
da Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal – ABRASRENAL. 

A reunião realizada na Presidência da Comissão de Se-
guridade Social e Família na Câmara dos Deputados teve 
como objetivo expor a atual crise financeira que a nefrolo-
gia está enfrentando. 

O presidente da ABCDT, mostrou que embora o país tenha 
uma qualidade na Terapia Renal Substitutiva – TRS ofertada 
comparável à de países do primeiro mundo, os investimentos 
realizados em nefrologia/diálise pelo Governo Brasileiro é um 
dos menores do mundo, proporcionalmente ao número de 
habitantes. Por exemplo, o médico especialista em nefrologia 
recebe bruto R$ 10,00 (dez reais) por consulta. Em toda América 
Latina, o valor do reembolso da diálise do Brasil só se compara 
com o do Peru e Guatemala.  

Cerca de 90% dos 100.000 pacientes em diálise no Brasil são 
atendidos por clínicas privadas e 90 % deles fazem o tratamento 
por meio do SUS. “Isso mostra a enorme dependência do setor 
em relação à prestação de serviço praticamente para um único 
cliente: o Governo, que paga mal e com atrasos constantes. Não 
há como o setor se manter economicamente equilibrado. Atu-
almente, com a valorização do dólar e o retorno da inflação, a 
situação é de completa insolvência.”, declarou Dr. Hélio.

O presidente da Fresenius destacou a importância da recom-
posição de valores da diálise peritoneal (CAPD) que está há 13 

anos sem reajuste e enfrenta uma grande crise financeira. Atre-
lado a falta de reajuste está a escassez hídrica, novas regras para 
o frete e aumento de 185% no custo do mesmo. 

A presidente da SBN apresentou dados estatísticos que de-
monstram o quanto o reembolso feito pelo Governo está defa-
sado. “Como construiremos uma rede de atenção sem médicos 
nefrologistas, e com redução do número de unidades de diálise”, 
pontuou Dra. Carmen.

Ao final, o presidente da ABCDT chamou a atenção dos parla-
mentares para o fato de que é muito importante que haja  sen-
sibilidade por parte das autoridades da saúde para reconhecer 
o problema, e assim tomar medidas que possam dar sustenta-
bilidade ao setor, pois é eminente a possibilidade de falência do 
sistema como um todo. E sem dúvida  poderia deflagrar uma 
verdadeira catástrofe, inclusive com a morte de grande número 
de pessoas que dependem da diálise para se manter vivos.

A idéia inicial era ao fim da reunião, entidades e deputados 
seguirem em comissão para o Ministério da Saúde para apresen-
tar ao Ministro, Dr. Arthur Chioro, a crise da nefrologia e cobrar 
uma solução imediata para o problema. No entanto, o Ministro 
não estava em Brasília.

Apesar de não terem conseguido falar com o Ministro, o en-
contro foi muito produtivo e o Deputado  Alexandre Serfiotis 
demonstrou boa vontade para tentar ajudar as entidades a abrir 
um canal de diálogo com o Ministério da Saúde e buscar solu-
ções para a crise nefrológica. 

Em agosto será realizada outra reunião para elaboração 
de uma pauta única e uma nova tentativa de se reunirem 
com o Ministro. 

ABCDT chama a atenção de Deputados 
Federais para a crise da nefrologia 

Foto divulgação Assessoria de Imprensa SBN
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Confira os principais eventos na área nefrológica para os pró-
ximos meses. 

Setembro
02/09/2015 - VII Curso Internacional de Nefrologia y Dialisis
Data: 02 a 04 de setembro de 2015
Local: Tarija, Bolivia
Informações: www.institutodenefrologiabolivia.com

16/09/2015 - XIV Congresso Paulista de Terapia Intensiva - CO-
PATI
Data: 16 a 19 de setembro de 2015
Local: Convention Center - Campos do Jordão, SP
Informações: www.congressocopati.com.br

18/09/2015 - Curso de Administração de Clínicas e Consultórios
Data:18 e 19 de setembro de 2015 
Local: Hotel Quality Inn – Av. Rouxinol, 57 – Moema – São Paulo
Valor: R$ 795,00 – associados da SBN terão desconto de 10% 
sobre esse valor.
Condição de pagamento: valor total em 2 parcelas ou paga-
mento à vista com 4% de desconto.

Agenda 2015 Para duas inscrições ou mais da mesma clínica será concedido 
desconto adicional de 5% em cada inscrição.
Informações e inscrições: www.interact-consult.com.br ou
E-mail: interact@interact-consult.com.br 
Telefone: (11) 5686-5577

23/09/2015 - Congresso Paraguaio de Nefrologia
Data: 23 a 25 de setembro de 2015
Local: Asunción - Paraguay
Informações: www.spn.org.py/cursos-congresos

24/09/2015 - Pensar Mineiro 2015
Data: 24 de setembro de 2015 - Horário: 19h30
Local: Av. João Pinheiro 161 - Centro - Belo Horizonte, MG
Informações: www.smn.org.br

24/09/2015 - 1° Congreso Caribeño
15° Encuento Dominico-Español de Nefrología 2015
Data: 24 a 27 de setembro de 2015
Local: Punta Cana, República Dominicana
Informações: www.allveranotours.com/congresos 

30/09/2015 - XVIII Congresso Paulista de Nefrologia
Data: 30 de setembro a 03 de outubro de 2015
Local: Convention & SPA Resort Atibaia, São Paulo – SP
Informações:  www.paulistanefro.com.br



Página 8

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 2014/2016 

Presidente: Hélio Vida Cassi 
Vice-presidente: Paulo Luconi

Diretor Técnico: Jorge Luiz Zanette Ramos
Secretário: Marcos Alexandre Vieira
Tesoureiro: Flávio José Dutra Moura

Conselho Fiscal Efetivo:
André Luiz Pimentel
José Rubens Martins 
João Carlos Biernat

Suplente: Alcimar Gonçalves Santos
Assessor Técnico da Diretoria da ABCDT: Carlos Pinho
Assessor Político da Diretoria:  José Euber Pereira Soares

 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 Remédios
 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. 

abcdt.org.br

Completa linha
de produtos e
acessórios para 
hemodiálise

PABX (11) 5033-5700 / 5034-1700
www.biocompany.com.br


