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A ABCDT sempre trabalhou com o objetivo de zelar pelos direitos e interesses de 

seus associados, representando-os junto aos órgãos públicos, Ministério da Saúde, Senado 

Federal, Câmara Federal, Secretarias Estaduais e Municipais, entre outros. A entidade 

ainda representa as clínicas em ações judiciais, defendendo os interesses individuais e 

coletivos das mesmas.   

 Em 2017 a entidade pressionou o Ministério da Saúde e lutou pela melhoria das 

normas (portaria 389/14 e RDC 11/2014) visando a qualidade do serviço de diálise e a 

busca do reequilíbrio econômico-financeiro das clínicas. 

A entidade aproveita para agradecer a todas as clínicas de hemodiálise que contribuíram 

para o fortalecimento e manutenção da entidade e pela confiança depositada nesta 

diretoria.  

 

Mês/Ano Ação  

Janeiro/2017 - Promoveu o I Fórum de Gestão com Foco em Terapia Renal 

Substitutiva realizado no Rio de Janeiro; 

- Aumento da Sessão de Hemodiálise – O valor da sessão de 

hemodiálise passou de R$ 179,03 para R$ 194,20, um reajuste de 

8,47, conforme havia sido anunciado pelo Ministério à ABCDT e 

SBN no início de novembro/2016.  Porém, o reajuste ainda é 

insuficiente para cobrir os custos, pois as clínicas ainda vão arcar 

com uma diferença de R$ 37,42 em cada sessão;  

- Reunião Comitê Técnico da qualidade Setorial (COTAQ), a 

ABCDT participou ativamente tanto na divulgação do questionário 

para apuração do fator de qualidade, como nos indicadores. 

 

Fevereiro/2017 - Participou de reunião na ANVISA para discutir o artigo 60 da 

RDC Nº 11/2014, que determinava o descarte de linhas arteriais e 

venosas pelas clínicas a partir de 14 de março de 2017;  

-  A ABCDT solicitou aos fabricantes de linhas, informações se 

iriam atender a demanda, caso as linhas fossem descartas; 

- Reunião da Diretoria da ABCDT – Discutir sobre o fim do 

reuso de linhas e definir a nova diretoria com o falecimento do 

presidente atual; 

- Em Ji Paraná – RO a ABCDT trabalhou junto à Secretaria 

Municipal de Saúde para ajudar a resolver a questão do extra teto.  

Foi enviado ofício para a secretaria mostrando que o teto financeiro 

estabelecido para o pagamento aos prestadores não é suficiente para 

atender a demanda do município. A entidade esclareceu que de 

acordo com a Lei 8080/1990, regulamentada pelo Decreto 

7.508/201 é obrigação da secretaria garantir o atendimento aos 

pacientes. E a mesma precisa solicitar na Comissão do Bipartite e 

posteriormente ao Ministério da Saúde o aumento do teto financeiro 

imediato para a Terapia Renal Substitutiva do município.  

 



Março/2017 - A ABCDT e SBN enviaram um documento conjunto para a 

ANVISA solicitando a alteração do artigo 60 da RDC Nº 11/2014, 

que estabelece o fim do reuso das linhas arteriais e venosas. As 

entidades declararam que reconhecem que devem existir 

normativas técnicas para o funcionamento dos serviços de diálise, 

que visem a qualidade do serviço prestado e garantam a segurança 

para o paciente; 

- Reunião ANVISA - O presidente da ABCDT, FEHOESP e 

SINDHOSP, Dr. Yussif Ali Mere Junior, juntamente com o 

tesoureiro da ABCDT, Dr. Leonardo Barberes, se reuniram em 08 

de março/2017 com o Dr. William Dib, diretor de Coordenação e 

Articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - DSNVS 

da ANVISA, para discutir o artigo 60 da RDC Nº 11/2014, que trata 

sobre o descarte das linhas arteriais e venosas; 

- Participação no Dia Mundial do Rim, uma sessão especial 

realizada no Plenário do Senado Federal, em Brasília, marcou o 

Dia Mundial do Rim de 2017. Senadores, Deputados e entidades do 

setor chamaram a atenção para as dificuldades que os doentes 

renais crônicos e as clínicas de diálise enfrentam no país e a falta 

de compromisso do Ministério da Saúde em dar uma resposta a 

sociedade; 

- Homenagem: O Dr. Luis Carlos Pereira, presidente da 

ABCDT, que faleceu em 13 de fevereiro/2017 em decorrência 

de um infarto, foi homenageado pelo Senador Eduardo Amorim 

(PSDB/SE). A homenagem aconteceu no dia 09 de março/2017, 

durante a Sessão Especial realizada no Plenário do Senado Federal 

em comemoração ao Dia Mundial do Rim; 

- Cúpula do Senado é iluminada com a cor vermelha para 

lembrar o Dia do Rim; 

- A ABCDT solicita que caso a clínica sofresse autuação por 

parte da vigilância sanitária, enviasse uma cópia do auto de 

infração para a entidade, que enviou defesa para as clínicas que 

foram autuadas. 

 

Abril/2017  - A AHERJ e a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e 

Transplante (ABDCT) realizaram o Seminário sobre Direito 

Médico e Judicialização da Saúde, no dia 22 de fevereiro, com o 

apoio da Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e da Sociedade 

de Nefrologia do Estado do Rio de Janeiro (SONERJ). O evento 

aconteceu no auditório da AHERJ; 

- A ABCDT participou de reunião com a Secretaria Municipal 

de Saúde do Rio de Janeiro/RJ e com as clínicas de diálise para 

discutir sobre contratos da Terapia Renal Substitutiva – TRS; 

- ABCDT participou de reunião na ANVISA com o Dr. Renato 

Alencar Porto, para tratar do descarte de linhas. Participaram, Dr. 

Yussif Ali Mere Junior, Dr. Leonardo Barberes, Dr. Carlos Pinho, 

Dr. José Euber. 

 



Maio/2017 - Iniciou-se as reuniões com os associados: a primeira reunião 

aconteceu em 12/05 no VII CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE 

NEFROLOGIA – CURITIBA/PR; 

- ABCDT realizou reunião na Feira Hospitalar 2017 para 

apresentar a principais ações da entidade em defesa das clínicas de 

diálise; 

- Participação, com estande e mesa de abertura e mesa de gestão 

durante o XII Congresso Mineiro de Nefrologia. E dando 

continuidade as reuniões com os sócios, foi debatido as questões da 

negociação para o descarte de linhas com a ANVISA, entre outros; 

- Lançamento da campanha +500 - juntos somos mais fortes! 

Aconteceu durante o Congresso Mineiro de Nefrologia, com intuito 

de ganhar mais sócios ativos e fortalecer a entidade; 

- Preparação de parecer sobre a Resolução COFEN 543/2107, 

por meio de sua assessoria jurídica, mostrando que “a Resolução 

extrapola os limites de competência legal, pois impõem obrigação 

que vai além da regulamentação do exercício profissional”. 

 

Junho/2017 - Participação na reunião aberta da Diretoria Colegiada da 

ANVISA - representada pelo vice-presidente, Dr. Marcos Vieira, 

tesoureiro, Dr. Leonardo Barberes e secretário, Dr. Carlos Pinho 

em 06 de junho/2017. Foi colocado em pauta a alteração da 

Resolução de Diretoria Colegiada – RDC Nº 11/2014, que dispõe 

sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os 

serviços de diálise;  

- APÓS TRABALHO DA ENTIDADE ANVISA SUSPENDE 

POR 120 DIAS O PRAZO PARA DESCARTE DAS LINHAS 

ARTERIAIS E VENOSAS - A ANVISA publicou em 16 de 

junho de 2017 a Resolução Nº163/2017 da Diretoria Colegiada a 

suspensão do prazo para descartes das linhas arteriais e venosas: 

"art. 1 fica suspensa, por 120 (cento e vinte) dias, a eficácia do art. 

26 e do art. 60 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 11, de 

13 de março de 2014". 

 

Julho/2017 

 

-  A ABCDT, SBN e SMN participaram em 12 de junho/2017 

de reunião na Secretaria de Atenção à Saúde – SAS, no 

Ministério da Saúde, em Brasília. Estavam presentes Maria Inez 

Gadelha, chefe de gabinete da SAS; Fernando Machado, Diretor 

DAET/ SAS; Rosana Nothen, Coordenadora do Sistema Nacional 

de Transplante; Yussif Ali Mere Junior, presidente da ABCDT; 

Carlos Pinho, secretário geral da ABCDT; Ana Maria Misael, 

secretária geral da SBN; Daniel Calazans, presidente da SMN e 

Ricardo Furtado, da defesa profissional da SBN.  O objetivo 

principal da reunião foi discutir a revisão e implantação da portaria 

nº 389/2014, que define os critérios para a organização da linha de 

cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica (DRC) e institui 

incentivo financeiro de custeio destinado ao cuidado ambulatorial 

pré-dialítico, e também discutiu sobre a suspensão por 120 dias a 

eficácia do artigo 60 da RDC nº 11/2014, que trata do descarte de 



linhas arteriais e venosas, evidenciando a falta de evidência 

científica para tal conduta;  

- ABCDT participou de painel técnico da ANVISA para 

discutir o descarte de linhas - A ANVISA realizou um painel 

técnico em sua sede, em Brasília, para discutir o descarte de linhas 

arteriais e venosas, previsto no artigo 60 da RDC Nº 11/2014. A 

mesa foi composta pelo Dr. Yussif Ali Mere Junior, presidente da 

ABCDT; Dr. Miguel Carlos Riella, diretor de políticas associativas 

da SBN; Sr. Renato Padilha, presidente da FENAPAR; Dr. Sandro 

Martins, Coordenador de Média e Alta Complexidade do 

Ministério da Saúde; Dr. Paulo Henrique Fraccaro, diretor da 

ABIMO e sr. Diogo Pena, Gerente-Geral de Tecnologia em 

Serviços de Saúde-GGTES.  Entre o público presente, estavam 

médicos nefrologistas, pacientes renais crônicos, enfermeiros e 

representantes da indústria; 

-  Em 19/07/2017 as diretorias da ABCDT e SBN se reuniram 

com o senhor Diogo Pena, Gerente-Geral de Tecnologia em 

Serviços de Saúde-GGTES/ANVISA para discutir sobre o cenário 

da nefrologia brasileira e as dificuldades de cumprimento do artigo 

60 da RDC Nº 11/2014; 

 - A ABCDT realizou em 25 de julho/2017, na sede da 

Associação de Hospitais do Rio de Janeiro – AHERJ, uma 

reunião com as clínicas associadas do Rio de Janeiro. Mais de 25 

unidades do estado participaram do encontro. O objetivo era 

discutir ações locais para regularização do pagamento da TRS pelo 

gestor (pagar em cinco dias úteis) e falar sobre os resultados da 

reunião da ANVISA, realizada em 19/07/2017 (descarte de linhas 

arteriais e venosas). 

 

Agosto/2017 - Reunião na ANVISA – DIARE – Participaram Dr. Leonardo 

Barberes e pela ANVISA Fernando Mendes – Tratar sobre descarte 

de linhas, revisão da RDC 11/2014; 

- Reunião na Secretaria de Atenção à Saúde Dr. Fernando 

Machado - para dar continuidade à discussão da portaria nº 

389/2014. Participaram pela ABCDT Dr. Leonardo Barberes, Dr. 

Yussif Ali Mere Junior. 

 

Setembro/2017 - Audiência Pública: Debater a hemodiálise no Brasil e a 

situação dos pacientes renais crônicos - A Comissão de 

Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realizou em 

19/09/2017 às 10h00 na Câmara dos Deputados (Anexo II, Plenário 

07) uma Audiência Pública para debater sobre a hemodiálise no 

Brasil e a situação dos pacientes renais crônicos. O requerimento 

de urgência foi de autoria do deputado Henrique Mandetta; 

- A ABCDT participou de 2ª CONSULTA DIRIGIDA (2017) - 

SOBRE A REVISÃO DA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA 

COLEGIADA – RDC nº 50/2002 – Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 

físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde entre os dias 18 

e 22 de setembro de 2017; 



- - A ABCDT recorreu ao Ministério Público do Rio de Janeiro 

com o intuito de regularizar o repasse dos pagamentos no 

estado. Os gestores municipais estão constantemente atrasando o 

repasse do pagamento da TRS para as clínicas prestadoras de 

serviço ao SUS. Os atrasos passam de 60 dias;  

-  Participação em 26/09/2017, no Rio de Janeiro, juntamente 

com a Associação dos Renais e Transplantados do Estado do Rio 

de Janeiro – ADRETER de uma reunião com o Defensor Público 

da União, Dr. Daniel Macedo; 

- Participou em 27/09/2017, de uma reunião com o diretor 

presidente da ANVISA, Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior. 

Estiveram presentes o presidente da ABCDT, Dr. Yussif Ali Mere 

Junior, o vice-presidente da ABCDT, Dr. Marcos Vieira; o 

tesoureiro, Dr. Leonardo Barberes e o secretário geral, Dr. Carlos 

Pinho.  O objetivo da reunião foi dá continuidade as negociações 

para tentar encontrar uma solução para a questão do artigo 60 da 

RDC Nº 11/2014, que trata do fim do reuso das linhas arteriais e 

venosas. 

 

Outubro/2017 

 

- ABCDT participou do XIX Congresso Paulista de nefrologia 

e realizou uma reunião com seus associados, apresentando os 

principais trabalhos realizados pela entidade. Com destaque para as 

reuniões realizadas com a ANVISA e Ministério da Saúde sobre a 

revisão da portaria nº 389/14 e o fim do reuso das linhas arteriais e 

venosas, previsto no artigo 60 da RDC nº 11/14, suspenso pela 

RDC nº 163/17 até o dia 16/10/2017. Ainda foi possível tirar 

dúvidas sobre o pagamento da Terapia Renal Substitutiva- TRS, 

além de ter acesso a outros serviços prestados pela ABCDT; 

- ABCDT participou de reunião com a Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro para adiantar o pagamento da TRS - 

A ABCDT participou em 11 de outubro/2017 da primeira reunião 

do Grupo de Trabalho da Terapia Renal Substitutiva – TRS, na 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O grupo foi 

criado por iniciativa da secretaria após atender as reivindicações da 

entidade em relação aos constantes atrasos no repasse do 

pagamento do TRS.  O intuito foi discutir ações que solucione de 

vez o problema dos atrasos no município do Rio de Janeiro. E como 

primeiro passo, em uma atitude proativa, a secretaria anunciou que 

iria adiantar o repasse referente às competências de novembro e 

dezembro/2017. A ABCDT sugeriu que o grupo também conte com 

a participação da VISA municipal e a SONERJ sugeriu a presença 

da Regulação Estadual. Ambos os pedidos estão sendo analisados; 

- ABCDT reúne com Defensoria Pública para regularizar 

pagamento da TRS - A ABCDT se reuniu pela segunda vez com 

o defensor público da União, Dr. Daniel Macedo Pereira, na sede 

da DPU, no Rio de Janeiro.  O objetivo do encontro, mais uma vez, 

foi discutir sobre o atraso sistemático dos pagamentos da TRS. O 

defensor solicitou à ABCDT uma relação nacional atualizada dos 

estados e municípios que atrasam constantemente o repasse da 

verba da TRS e comunicou que iria propor uma ação cobrando do 



Ministério da Saúde fizesse uma fiscalização rigorosa dos gestores 

e não apenas libere o pagamento em dia; 

- ANVISA anuncia nova suspensão dos artigos 26 e 60 da RDC 

Nº 11/14 - A ANVISA anunciou em 11/10/2017 que iria suspender 

novamente a eficácia dos artigos 26 e 60 da RDC Nº 11/2014. A 

ANVISA enviou um comunicado à ABCDT informando que tinha 

sido deliberada a publicação de nova RDC para suspender a 

eficácia por mais 120 dias; 

-  ABCDT provocou a defensoria e conseguiu apoio do Defensor 

Público Federal Daniel Macedo que realizou em (10/10), reunião 

com o objetivo de buscar solução para o problema financeiro que 

atinge, diretamente, os pacientes renais no Rio de Janeiro. São 

quinze municípios do estado que não repassam às clínicas que 

atendem pelo SUS, as verbas do Fundo Nacional de Saúde relativa 

aos procedimentos de hemodiálise e correlatos. E, com isso, as 

clínicas se encontram em delicada situação financeira e, 

consequentemente, estão com dificuldades de realizar o tratamento 

renal. O encontro aconteceu na sede da DPU - Defensoria Pública 

da União no Rio de Janeiro; 

- Reunião do Comitê Técnico – Secretaria de Atenção à Saúde: 

A primeira reunião da Comissão de Nefrologia, criada pelo 

Ministério da Saúde, foi realizada em 26 de outubro/2017, em 

Brasília. Estiveram presentes a Dra. Maria Inez Gadelha, chefe de 

gabinete da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS; a senhora 

Gabriela Reis Gonçalves, representando o Departamento de 

Atenção Especializada e Temática -  DAET; o Dr. Leonardo 

Barberes, o Dr. Wagner Barbosa e o Dr. Carlos Pinho 

representando a ABCDT; a Dra. Carmen Tzanno, a Dra. Ana 

Misael e o Dr. Carlos Miguel Riella, representando a SBN. As 

entidades falaram da necessidade de inclusão de novos 

procedimentos na tabela SUS, que não são pagos por APAC, tais 

como solução de icodextrina e PET para DP e hemodiálise. Foi 

proposto que a ABCDT e SBN façam um levantamento de todos os 

procedimentos que não são pagos por APAC. E posteriormente 

devem fazer um parecer técnico/científico para apresentar a 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – 

CONITEC, provando porque esses procedimentos são importantes 

e precisam estar na Tabela SUS e ser pago por APAC; 

- Reunião Secretaria de Atenção à Saúde - 

Hemodiálise  e  Terapia Renal Substitutiva – Participaram o Dr. 

Leonardo Barberes, Dr. Carlos Pinho e Dr. Wagner Barbosa; 

- Presidente da ABCDT Dr. Yussif Ali Mere Junior participou 

do Fórum “Certificação de Qualidade para Instituições de Saúde”, 

promovido pela Fundação Prorim. O evento foi realizado no dia 09 

de novembro, em comemoração ao Dia Mundial da Qualidade em 

2017, no anfiteatro do Campus Marques de Olinda da UniSociesc 

em Joinville - SC. 

 



Novembro/2017 

 

- Vice-presidente da ABCDT Dr. Marcos Vieira participou do 

XXXII Encontro Amicen “Doença renal crônica estágio V – pré 

diálise”, em Tiradentes – MG; 

- COBRANÇA DE EXTRA TETO:  Em MG – Várias clínicas 

foram transferidas da gestão estadual para municipal com teto 

inferior ao valor da produção. O gestor estadual publicou resolução 

para pagar o extra teto, porém não realizou os pagamentos.  A 

ABCDT solicitou as clínicas as planilhas de cortes para pressionar 

e tentar adequar o teto, trabalhando junto às prefeituras e à 

secretaria estadual; 

- Reunião região nordeste em Recife, em 17 de novembro de 

2017 às 19h30. O objetivo foi continuar apresentando as 

principais ações da entidade em defesa das clínicas de diálise. E 

também dar continuidade ao mapeamento dos problemas 

enfrentados pelas clínicas, principalmente, em relação ao atraso 

dos gestores estaduais e municipais, no repasse dos recursos do 

pagamento da TRS pelo Fundo Nacional de Saúde; 

- Audiência com o Dr. Francisco de Assis Figueiredo – 

Secretário Nacional de Atenção à Saúde SAS/MS em 28/11 

para tratar sobre diálise peritoneal. Participaram Dr. Carlos Pinho, 

SBN e indústria. 

 

Dezembro/2017 

 

- ABCDT NOTIFICOU GESTORES PARA PRESSIONAR O 

REPASSE NO PRAZO  - De janeiro a dezembro a ABCDT 

notificou extrajudicialmente mais de 30 gestores. Apesar do 

Ministério da Saúde pagar a TRS em dia, infelizmente alguns 

gestores estaduais e municipais continuam atrasando o repasse para 

os prestadores de serviço ao SUS. Além de notificar, a ABCDT 

realiza denúncia na Ouvidoria do SUS, que analisa caso a caso e 

toma as devidas providências.  Essa pressão que a ABCDT faz é 

fundamental para que os gestores liberem o pagamento; 

- Senador Romário enviou ofício ao Ministério da Saúde – O 

ofício cobra do Ministério providências em relação ao atraso no 

repasse do pagamento às clínicas; 

- Em 15/12 A ABCDT representada pelo Dr. Leonardo Barberes e 

Fabrisia, participaram de reunião na Coordenação de Alta 

Complexidade para pressionar a republicação da portaria nº 389/14, 

entre outros assuntos; 

-  Após planilha de atraso de recursos enviada pela ABCDT os 

Defensores Regionais de Direitos Humanos da Defensoria Pública 

da União no Rio de Janeiro, a Coordenadoria do Núcleo de Fazenda 

Pública e Tutela coletiva da comarca da capital e a Coordenadoria 

de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro, por intermédio dos Defensores Públicos signatários, 

Dr.ª Samantha Monteiro de Oliveira, Dr.ª Thaísa Guerreiro de 

Souza, Dr.º Daniel de Macedo Alves Pereira e Dr.º Thales 

Arcoverde Treiger publicaram A RECOMENDAÇÃO Nº 

12/2017 - Que exige dos gestores que efetuem o pagamento dos 

incentivos aos estabelecimentos de saúde que prestam assistência 

de forma complementar ao SUS até o 5º dia útil, após o Ministério 



da Saúde creditar na conta bancária do Fundo Estadual/Distrito 

Federal/Municipal de Saúde, conforme previsto no art. 303 da 

Seção IV da Portaria de Consolidação nº 06/2017, entre outros. 

 

 

 


