
O prazo para o reuso de capilares nos procedimentos de he-
modiálise de pacientes com sorologia positiva para hepatite B e C 
terminou em 15 de março/2015. A ABCDT vem desde março de 
2014 (mês de publicação da RDC 11/2014) alertando o Ministério 
da Saúde sobre a necessidade de recomposição financeira do va-
lor da sessão de hemodiálise para os pacientes com hepatite B e 
C. Essa proibição acarretará um aumento considerável dos custos 
para os prestadores. As clínicas que já estão em insolvência finan-
ceira não terão condições de arcar com mais essa despesa. Para 
fazer o descarte é preciso que haja uma contrapartida financeira 
por parte do Ministério. 

Apesar do MS ter enviado o ofício nº 127 CGMAC/DAET/SAS/
MS em 24/09/2014 para a ABCDT no qual afirma que: “Este Ministé-
rio da Saúde tomará todas as medidas para que o cuidado ao pacien-
te com hepatite B e C, que necessite de tratamento dialítico, não tenha 
qualquer intercorrência quanto ao valor das sessões de hemodiálise. 
Assim, foi realizado o cálculo de impacto financeiro para a necessida-
de de procedimentos de sessões de hemodiálise para pacientes com 
hepatite B e C, que terão suas linhas e dialisadores descartados.”, no 
entanto, até o dia 23/04/2015 o MS não havia informado a data 
de publicação da portaria com os novos códigos.

A ABCDT já enviou diversos ofícios ao Ministério, solicitou di-
versas reuniões e enviou vários emails cobrando uma data para 
publicação dos códigos de cobrança desses procedimentos, 
porém não houve nenhuma resposta. Diante da negativa do 
Ministério, a ABCDT decidiu publicar um manifesto aos associa-
dos informando que é a favor do uso único de filtros capilares e 
sempre sugeriu ao MS para que assim fosse não só em  pacien-
tes portadores de doenças virais, mas para todos  que dialisam 
no Brasil. 

O Manifesto sugere que o Ministério pague pelos pacien-
tes com hepatite B e C o mesmo valor que é pago hoje pelos 
pacientes portadores do vírus HIV. No entanto, deixa claro 
que o reuso, já estabelecido no Brasil há 30 anos, mostrou-se   
seguro desde que atendidos os requisitos de segurança, e 
não é causa de disseminação viral entre pacientes de diáli-
se e funcionários das clínicas, de acordo com vasta literatura 
médica disponível.

A ABCDT sugere aos seus associados que por enquanto 
mantenham o reuso nos procedimentos dialíticos  des-
ses pacientes,  aguardando definição do MS em relação ao 
pagamento adequado do procedimento.

Reuso de capilares – o impasse continua
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Adesão ao atendimento ambulatorial é insatisfatório
Um ano após a publicação da portaria nº 389/2014 apenas os 

Estados do Maranhão e Rondônia enviaram solicitação para o Minis-
tério da Saúde para realizar o atendimento pré-dialítico. O Ministério 
está avaliando os cadastros e em breve será publicada a habilitação 
das clínicas desses estados, que aderiram ao atendimento. 

A portaria que define os critérios para a organização da linha de 
cuidado da pessoa com doença renal crônica propõe que as clínicas 
prestadoras SUS façam o atendimento ambulatorial pré-dialítico e 
em troca receberão um incentivo linear de 3% a 12% de acordo 
com a quantidade de pacientes atendidos.

Na época que a política foi criada,  a ABCDT mostrou ao 
Ministério que 85% das clínicas de diálise de todo o país não 
mostraram disposição para aderirem à linha de cuidado da 
pessoa com doença renal crônica, alegando total falta de 
sustentabilidade financeira para tal. 

A entidade mostrou ao Ministério que é preciso à desvincula-
ção de qualquer aumento no reembolso do valor da sessão de 
hemodiálise ao atendimento ambulatorial para que o programa 
funcione. No entanto a reivindicação da ABCDT não foi atendida 
e o programa não teve o êxito esperado pelo Ministério da Saúde. 

Devido o baixo retorno das clínicas em 
2014 para responder o questionário com os 
dados operacionais a ABCDT decidiu criar 
uma nova forma de pesquisa. Serão solicita-
dos apenas os dados referentes ao mês de 
março/2015.  

Os dados fornecidos pelas clínicas são con-
fidenciais, sendo divulgado apenas em esta-
tísticas gerais. O resultado dessas pesquisas 
serve como embasamento para as negocia-
ções de reajuste do valor da sessão de hemo-

diálise e outras melhorias de ordem técnica e 
operacional para as clínicas de diálise.

As clínicas devem informar o número de 
pacientes que atendem pelo SUS e por planos 
de saúde; quantos pacientes há em diálise pe-
ritoneal; qual a capacidade de atendimento; 
se há fila de espera; se trabalha acima do teto 
financeiro; se realiza consulta ambulatorial 
de nefrologia pelo SUS e se tem empréstimo 
consignado SUS, entre outros.

• Questionário anexo.

ABCDT realiza pesquisa sobre dados operacionais 2015
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Gestores atrasam repasse do pagamento da TRS aos prestadores SUS
O ano de 2015 começou marcado pelos atrasos no paga-

mento da Terapia Renal Substitutiva – TRS  em várias regiões 
do país. Muitas clínicas de diálise prestadoras de serviço ao 
SUS receberam com atraso as competências de outubro/14, 
novembro/14, dezembro/14 e janeiro/15.

As Secretarias Estaduais do Rio Grande do Norte, Mato Gros-
so, Bahia, Brasília, Espírito Santo e Tocantins, e as Secretarias 
Municipais de  Belford Roxo/RJ, Rio de Janeiro/RJ e Caucaia/
CE foram algumas das que  não repassaram o pagamento da 
TRS no prazo. Esse atraso confronta seriamente os preceitos 
da legislação do SUS, que determinam que os recursos devem 
ser repassados aos prestadores no prazo máximo de cinco dias 
úteis após o Ministério  liberar o pagamento para as Secretarias 
de Saúde. 

A ABCDT enviou notificação extrajudicial às Secretarias in-
formando a violação da Portaria nº 2617/2013, que estabelece 
o prazo para o gestor repassar o recurso para os prestadores e 
exigindo o repasse imediato. 

A entidade também enviou um ofício ao Ministro da Saúde, 
Dr. Arthur Chioro dos Reis, denunciando o descaso dos gesto-
res e pedindo que fossem tomadas providências em caráter de 
urgência para solucionar o problema. O mesmo documento 

foi enviado aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde co-
brando uma solução. A ABCDT ainda pediu ajuda à imprensa 
para que cobrasse do Governo uma solução para o problema. 

Mais uma vez a ABCDT mostrou ao Ministério e à impren-
sa que os recursos já são repassados com quase sessenta dias 
após a prestação do serviço. De maneira geral as clínicas de 
diálise estão em insolvência financeira, trabalham com uma 
defasagem de 30% no valor da sessão de hemodiálise e há 
dois anos não recebem nenhum reajuste. Atualmente o valor 
real da sessão de hemodiálise é de R$ 240,00 e o SUS repassa 
somente R$ 179,50 aos prestadores. 

A imprensa fez pressão e os pagamentos foram liberados. 
No entanto, os prestadores continuam preocupados, pois 
esses atrasos acontecem com freqüência, o que dificulta 
manter um tratamento de qualidade aos pacientes renais 
crônicos. Portanto, a ABCDT ressalta que acompanha de 
perto todo o processo de pagamento da TRS, desde que o 
gestor envia o processo de produção para o DATASUS até  o 
recurso chegar ao prestador. Quando há atraso, todas as me-
didas cabíveis são tomadas para resolver o problema. Caso 
seu gestor atrase o repasse entre em contato com a ABCDT 
pelo o email: abcdt@abcdt.org.br
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2015 começou da mesma forma que terminou 2014: 
sem nenhuma expectativa de melhora para a nefrologia 
brasileira. A sessão de hemodiálise já está há dois anos 
sem reajuste, o último foi apenas de 5%, em 01 de mar-
ço de 2013. 

A ABCDT participou de reuniões com o Ministério da 
Saúde no decorrer de 2013 e 2014, e enviou vários ofícios 
mostrando a necessidade de uma recomposição emer-
gencial do reembolso por sessão de hemodiálise, pois as 
clínicas de diálise prestadoras SUS passam por uma séria 
crise financeira. Infelizmente a reivindicação não foi aceita 
e no final de 2014 o Ministério afirmou ser impossível al-
gum reajuste nos próximos meses. 

Para complicar ainda mais a situação das clínicas, o pra-
zo para as mesmas pararem de fazer o reuso dos dialisado-
res terminou em 15 de março/2015. A RDC 11/2014 proíbe 
a reutilização de dialisadores em pacientes portadores de 

sorologia positiva para hepatites B e C, nos moldes do que 
já é feito hoje com o HIV. Já fizemos os cálculos e o valor 
do capilar aumentará muito. É surreal e impossível fazer o 
descarte sem a contrapartida financeira.   

Em março de 2014, logo após a publicação da RDC 
11/2014, enviamos um ofício ao Ministério da Saúde mos-
trando nossa preocupação com o aumento considerável 
para o prestador de serviço com o fim do reuso. Alertamos 
sobre a necessidade de equacionar o valor pago pela ses-
são de hemodiálise e que o mesmo fosse feito da mesma 
forma que acontece com a sessão dos pacientes HIV posi-
tivo.  Na época, o Ministério respondeu que “tomaria todas 
as medidas para que o cuidado ao paciente com hepatite 
B e C, que necessite de tratamento dialítico não tivesse 
qualquer intercorrência quanto ao valor da sessão de he-
modiálise”. Ainda afirmou que estava fazendo o cálculo do 
impacto financeiro para esses procedimentos que terão 
suas linhas e dialisadores descartados. 

Um ano se passou e nada foi feito. A ABCDT mais 
uma vez mostrou ao Ministério que as clínicas não têm 
condições de arcar com esse custo e que é necessário 
em caráter de urgência uma contrapartida financeira. 

O momento é crítico, a crise é inevitável, mas a nos-
sa luta tem que continuar e exige a união de todos. 
Acreditamos que a ABCDT e SBN devem trabalhar jun-
tas, com o mesmo foco. Juntas somos mais fortes. Se 
precisar, iremos às últimas conseqüências. Temos que 
mostrar ao Governo que sem reciprocidade a presta-
ção de serviço em relação à diálise ficará cada vez mais 
prejudicada.

Hélio Vida Cassi
Presidente da ABCDT 

     Hélio Vida Cassi  - Presidente da ABCDT 

Palavra do 
Presidente

abcdt.org.br
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A Federação Brasileira dos Hospitais - FBH tem uma trajetória 
significativa junto ao setor saúde do país. O livro “ Cinco Décadas” 
é um  acervo,  fruto da percepção dos atuais dirigentes da FBH. 

O livro traz uma narrativa histórica de como as instituições 
hospitalares foram estabelecidas e implantadas. 

De acordo com o presidente da instituição, Luiz Aramicy 
Pinto, “o projeto foi arrojado e todos os integrantes da diretoria 
são protagonistas na sua edição”. O livro é rico em detalhes e 
contextualizado por fotografias originais”.

O exemplar também pode ser utilizado como objeto de con-
sulta para os interessados em história e cultura.  O livro traz a 
trajetória da saúde desde o período colonialista até a contem-
poraneidade.  Narra sobre a criação da Federação Brasileira de 

Hospitais, passando pela evolução da administração hospitalar, 
os planos de saúde, as relações da FBH com o governo militar, 
o advento do SUS,  a assistência à saúde, a tecnologia hospitalar, 
sem deixar de avaliar as lutas, desafios e as perspectivas futuras 
do setor e da entidade.

A obra terá condição de ocupar espaços, não apenas na biblioteca, mas 
também na vida cotidiana e marcará para sempre a memória de todos.

Cinco Décadas 
Federação Brasileira de Hospitais

Luiz Aramicy Pinto
Presidente

História da FBH apresentada em cinco décadas
Presidente Luiz Aramicy Pinto deixa um legado de conteúdo de consulta e aprendizado para as futuras gestões.
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Após cinco de afastamento, a SOBEN refaz parceria com a SONESP 
e realizará o Congresso Paulista de Enfermagem em Nefrologia 
juntamente com o Congresso Paulista de Nefrologia em Atibaia/SP 
entre 30/09/2015 e 03/10/2015. 

Não fique de fora deste grande evento! Participe da prova de títulos!! 
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Confira as últimas publicações do Diário Ofi-
cial da União importantes para a nefrologia:

 Portaria nº 247, publicada no DOU nº 54 
seção 01, de 20 de março de 2015: Redefine 
o limite financeiro anual destinado ao custeio da 
Nefrologia no Estado do Rio de Janeiro - Bloco da 
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula-
torial e Hospitalar.

  Portaria nº 245, publicada no DOU nº 54 
seção 01, de 20 de março de 2015: Redefine 
o limite financeiro anual, destinado ao custeio da 
Nefrologia no Estado do Rio de Janeiro - Bloco da 
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula-
torial e Hospitalar.

 Portaria nº 151, publicada no DOU nº 38 se-
ção 01, de 26 de fevereiro de 2015: Habilita esta-
belecimento como Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Nefrologia com Hemodiálise.

 Portaria nº 149, publicada no DOU nº 32 
seção 01, de 18 de fevereiro de 2015: Rema-
neja recurso do limite financeiro mensal, desti-
nado ao custeio da Nefrologia no Município de 
Caldas Novas /GO – Bloco de Atenção de Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

 Portaria nº 138, publicada no DOU nº 32 
seção 01, de 18 de fevereiro de 2015: Habi-
lita o Centro de Nefrologia Santa Isabel/Caldas 
Novas/GO como Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Nefrologia.

 Portaria nº 93, publicada no DOU nº 20 
seção 01, de 29 de janeiro de 2015: Remaneja 
recurso do limite financeiro mensal, destinado ao 

custeio da Nefrologiano Estado de Goiás - Bloco 
de Atenção de Média e Alta Complexidade Am-
bulatorial e Hospitalar.

 Portaria nº 86, publicada no DOU nº 19 
seção 01, de 28 de janeiro de 2015: Atualiza na 
Tabela de Procedimentos Medicamentos, Orteses/
Próteses e Materiais Especiais do SUS as compatibi-
lidade entre os procedimentos de diálise e respec-
tivas habilitações.

 Portaria nº 2, publicada no DOU nº 2 seção 
01, de 05 de janeiro de 2015: Remaneja recurso do 
limite financeiro mensal, destinado ao custeio da Ne-
frologia no Estado de São Paulo - Bloco da Atenção de 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

*Todas as portarias estão disponíveis no site da ABCDT: 
www.abcdt.org.br / LEGISLAÇÃO 2013
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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, adminis-
trativos, entre outros, informe a ABCDT 
pelo email abcdt@abccdt.org.br ou 
pelo telefone (61) 3321-0663. A entida-
de tentará resolver todos os problemas e 
divulgará o andamento de alguns aqui.  

- Interferência da ABCDT agiliza aber-
tura de clínica em Caldas Novas – GO:

A Clínica de Diálise de Caldas Novas ficou dois 
anos aguardando credenciamento do Ministé-
rio da Saúde para começar a funcionar. 

A ABCDT entrou em contato com o Mi-
nistério da Saúde e descobriu que a demo-
ra foi conseqüência da falta de documentação 
adequada por parte da Secretaria da Saúde do Estado 
de Goiás. A entidade então entrou em contato com a Secre-
taria e pediu agilidade no envio da documentação e acom-
panhou de perto o andamento do processo.

Em menos de duas semanas saiu o credenciamento da 
clínica e o remanejamento de recurso da mesma que vai 
funcionar em gestão plena municipal. 

- Notificações extrajudiciais:
A ABCDT já notificou 17 secretarias estaduais e municipais 

sobre o atraso no repasse do pagamento. Algumas efetu-
aram o pagamento imediatamente após a notificação. As 
que não fizeram, a entidade fez a denúncia no Ministério da 
Saúde e Ministério Público, solucionando o problema. 

- Goiânia - GO atrasa pagamento da TRS:
O Secretário Municipal de Saúde de Goiânia se negou a 

repassar o recurso da Terapia Renal Substitutiva – TRS re-
ferente à competência janeiro/2015 às clínicas de diálise 
prestadoras de serviço ao SUS. Alegou que não havia rece-
bido do Ministério da Saúde e que não tinha recursos para 
fazer o repasse. A ABCDT enviou duas notificações extraju-
diciais à Secretaria, provou que o recurso tinha sido libera-
do pelo Ministério e enviou denúncia ao MS. No entanto, 
a Secretaria continuou alegando que não tinha recurso. A 
ABCDT então, entrou em contato com a imprensa que pu-
blicou uma matéria sobre o descaso da secretaria, que dois 
dias depois fez o repasse.

abcdt.org.br

Publicações 2015
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Todos estão alarmados com o impasse gerado no 
país pela crise hídrica e os desdobramentos na pro-
dução e custo da energia. Ninguém é poupado, mas 
cabe destacar que alguns segmentos da sociedade são 
particularmente vulneráveis, dentre eles os pacientes 
em diálise, que somam 5.000 no Rio Grande do Sul, e 
100.000 no Brasil. Cada paciente consome, por sessão 
de diálise, 400 litros de água potável, que necessita ser 
tratada por equipamentos especiais, e em épocas de es-
cassez esta água pode estar com qualidade inadequada 
para este uso. Além disso, as máquinas de hemodiálise 
e de diálise peritoneal utilizam energia elétrica para seu 
funcionamento, e interrupções do fornecimento desta 
podem trazer prejuízos e riscos à saúde destas pessoas. 

Como trata-se de tratamento para substituir a função 
dos rins que deixaram de funcionar, a hemodiálise é es-
sencial às pessoas portadoras de rins não-funcionantes. 
Nossos rins costumam funcionar permanentemente 
para manter nosso organismo em equilíbrio, ou seja, eli-
minando a água e as toxinas produzidas pelo próprio 
corpo e pela digestão dos alimentos, além de regular a 
acidez do sangue e produzir hormônios indispensáveis 
à saúde. A Nefrologia é a especialidade médica que de-
dica-se a tratar destas pessoas, desde as etapas iniciais 
das doenças renais até o momento em que estes indiví-
duos necessitam viver com rins insuficientes, o que no 
passado já foi incompatível com a vida. Desde a década 
de 1960, surgiram estes tratamentos com hemodiálise 
que, feitos três vezes por semana, conseguem manter 
vidas razoavelmente normais, muitas vezes compatíveis 
com atividades sociais e laborais das pessoas atingidas. 
O Brasil é um país onde o acesso ao tratamento para 
a insuficiência renal é universal e de acesso gratuito, e 
junto com gestores públicos e privados, centenas de 
clínicas e milhares de trabalhadores da saúde ajudam a 
garantir esta conquista da cidadania brasileira.

Há porém uma preocupação crescente com o futuro 
destas clínicas, o que envolve impacto devastador so-
bre a vida de milhares de pacientes e suas famílias. Estas 
clínicas foram criadas, estruturadas e ao longo do tem-
po se ajustaram às melhorias tecnológicas e ao estrito 
regramento legal, de tal forma a proporcionar requisitos 
tecnológicos e humanos compatíveis com o melhor 
patamar existente. Infelizmente, estes investimentos 
foram seguidos de uma crescente desproporção dos 
pagamentos executados pelo gestor público, que vem 

desconsiderando há vários anos a progressão dos cus-
tos deste sistema. Se em 1979 uma sessão de diálise cor-
respondia a 2 salários mínimos da época, em 2013 uma 
sessão foi paga a 0,25 SM do ano, com insumos impor-
tados, atrelados ao dólar, mão de obra especializada e 
maiores demandas legais. Sendo assim, o impasse é real 
e imediato em torno de sobrevivência da nossa área. 

O impacto da crise hídrica em curso na Região Su-
deste ainda não atingiu as clínicas de diálise de nossa 
região, altamente dependentes de água. Multiplique-

-se o número de pacientes em diálise no Estado do 
Rio Grande do Sul (RS) por 400 litros de água e ter-se-á 
a quantidade de água consumida nas sessões de diá-
lise. E são três sessões semanais! Além disso, todos os 
prestadores de serviços de saúde preocupam-se com 
o impacto do aumento anunciado no custo da ener-
gia elétrica. No RS, teremos aumento de 36,78% (pela 
empresa CEEE), 50,09% (pela RGE) e 65,96% (pela AES) 
de acordo com a região (fonte: Zero Hora). Há vários 
motivos para esta elevação de preço, desde climáti-
cas-metereológicas, passando pelo planejamento da 
matriz energética brasileira até por atitudes políticas 
de estímulo ao consumo.

Cabe lembrar que as Clínicas de diálise pagam tri-
butos (PIS/Cofins, e ICMS - 25%) no custo da energia 
e em outros ítens de sua atividade, o que abre a pos-
sibilidade de discutir a renúncia fiscal como uma al-
ternativa. O sistema brasileiro de diálise já vem então 
com grande dificuldade em obter sustentabilidade 
econômico-financeira, e o anúncio do aumento de 
energia promete agravar a situação. Por isso, a Socie-
dade Brasileira de Nefrologia e Sociedade Gaúcha de 
Nefrologia esclarecem aos pacientes e comunicam 
aos órgãos competentes a respeito desta grave situ-
ação. Preocupa a todos nós a vulnerabilidade da ma-
nutenção deste tratamento cujo custo cresce a olhos 
vistos sem que sua remuneração seja reajustada há 
mais de quatro anos. 

Apelamos para os gestores para que sensibilizem-
-se com a vulnerabilidade das clínicas de diálise, e em 
especial com as vidas de 100 mil pacientes brasileiros 
que dependem delas. A sociedade precisa agir, cha-
mando seus representantes para esta responsabilida-
de com a cidadania brasileira. Os pacientes bem sa-
bem o quanto dependem disso.

Fonte: Sociedade Gaúcha de Nefrologia – SGN 

Nos bastidores da hemodiálise: 

Crise hídrica e energética
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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 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


