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Reunião ABCDT/SBN e SAS
O Ministério da Saúde anunciou um reajuste de 
8,47% no valor da sessão de hemodiálise a partir de 
janeiro de 2017. O valor passará de R$ 179,03 para 
R$ 194,16. Porém, ainda é insuficiente para cobrir 
os custos, pois as clínicas ainda vão arcar com uma 
diferença de R$ 37,42 em cada sessão.  

Em 25 de outubro/2016 a ABCDT e SBN participaram 
de uma reunião na Secretaria de Atenção à Saúde – 
SAS, do Ministério da Saúde, para discutir o reajuste 
do valor da sessão de hemodiálise. Foi discutida a 
diferença de valores entre a planilha do Ministério e 
a planilha de custos apresentada pelas entidades em 
31/05/2016. 
 
Os custos com materiais de consumo, equipamentos, 
infraestrutura e tributos foram idênticos na planilha 
da ABCDT/SBN e na planilha do Ministério. Porém, 
houve uma divergência entre os valores encontrados 
para recursos humanos, encargos sociais e serviços 
de terceiros. A diferença no RH e encargos foi de R$ 
46,14 por sessão e nos encargos sociais / serviços de 
terceiros foi de R$ 30,70 por sessão, gerando uma 
diferença de R$ 76,84 por sessão de hemodiálise. 
As entidades questionaram a metodologia 
empregada pelo Ministério para elaboração da 
planilha, pois os resultados encontrados não 
condizem com a realidade. O presidente da ABCDT, 
Dr. Luis Carlos Pereira, deixou claro a necessidade 
urgente de solucionar o problema a nível nacional. 
“Clínicas estão fechando porque não conseguem 
mais subsidiar o SUS. Pacientes estão morrendo 
nas emergências por falta de vagas. Precisamos 
manter um tratamento de qualidade, mas sem um 
reembolso justo isso é impossível”, declarou Dr. Luis 
Carlos.

O Secretário de Atenção à Saúde, Dr. Francisco 
de Assis Figueiredo, concordou que existe uma 
necessidade de reajuste do valor da sessão de 
hemodiálise. Porém, disse que era preciso esclarecer 
a diferença de valores entre as duas planilhas e 
fazer um levantamento do impacto de recursos do 
Ministério para liberação do reajuste. 
Após ampla discussão, ficou determinado que 
membros da ABCDT e SBN iriam se reunir com a 
equipe técnica do Ministério para discutir os pontos 
em que houve divergência de valores. Em 26 de 
outubro/2016 as entidades apresentaram sua análise 
e contra argumentaram os números apresentados 
pelo Ministério.  

A equipe técnica do Ministério fez uma nova avaliação 
das planilhas e chegou-se aos valores de R$ 231,58 
com descarte e R$ 224,76 sem descarte. Uma 
nova análise foi apresentada ao Secretário da SAS, 
que levou os resultados para o Ministro da Saúde, 
Ricardo Barros. E no dia quatro de novembro/2016 
foi anunciado às entidades o reajuste, no entanto, 
a partir de janeiro de 2017. É preciso aguardar a 
publicação da portaria com a alteração de valores. 
É importante ressaltar que o próprio Ministério 
apresentou uma planilha com um valor maior do 
que o reajuste oferecido. “As entidades precisam 
continuar unidas, lutando para que as clínicas 
encontrem o equilíbrio entre despesas e receitas, 
oferecendo um tratamento de qualidade para os 
pacientes e garantindo que novos pacientes tenham 
acesso à diálise”, afirmou Dr. Luis Carlos. 

A ABCDT não considera uma vitória o reajuste 
oferecido pelo Ministério, mas sim, como uma força 
a mais para continuar a luta pelos direitos dos 
pacientes renais crônicos e das clínicas de diálise. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE ANUNCIA REAJUSTE 
PARA A SESSÃO DE HEMODIÁLISE
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ABCDT DIVULGA BALANÇO DE ATIVIDADES 
A PARTIR DE JUNHO DE 2016

O Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho 
com a ABCDT, SBN, Baxter e Fresenius para discussão 
de um novo reajuste para diálise peritoneal e um 
Fórum permanente de discussões sobre os rumos da 
diálise peritoneal no Brasil.  

O grupo foi criado após a reunião do dia 02 de 
setembro/2016, quando o Ministério da Saúde 
anunciou um reajuste de 7,2% para diálise peritoneal 
automatiza e 5,7% para a diálise peritoneal contínua. 
No entanto, os laboratórios e entidades declararam 
que esse reajuste era insuficiente para cobrir os 
custos do tratamento e a defasagem dos últimos 14 
anos. E então foi criado o grupo de trabalho para 

discutir novos reajustes em 2017, incluindo os custos 
operacionais das clínicas de diálise com os custos da 
diálise peritoneal.

Em 21 de outubro foi discutido o “custo operacional/
assistencial”. Atualmente o Ministério paga apenas os 
honorários médicos e materiais da diálise peritoneal. 
O gasto com funcionários, água, energia, aluguel, 
impostos, entre outros não tem cobertura. Portanto, 
o grupo decidiu que é preciso preparar uma planilha 
de custos abrangendo esses gastos. A ABCDT e SBN 
irão elaborar a planilha e apresentará ao Ministério da 
Saúde para continuidade dos trabalhos na próxima 
reunião agendada para 09/12/2016.

Foto ABCDT

A nova diretoria da ABCDT tomou posse em 
junho/2016 e deu início a um trabalho conjunto com 
a SBN para estreitar as relações com as equipes 
técnicas do Ministério da Saúde e da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS. No Ministério 
as discussões foram centradas na necessidade 
de reajuste imediato para o valor da sessão de 
hemodiálise e de revisão da portaria nº 389/2014. 
E na ANS as discussões estão centradas no reajuste 
dos serviços prestados aos pagadores privados X 
critérios de qualidade e remuneração. 

O mesmo grupo de trabalho ABCDT/SBN já está 
discutindo com o Ministério a respeito do fim do reuso 
de linhas capilares, previsto para 2017. A discussão 
sobre o fim do reuso de dialisadores também será 
ampliada com a convocação da ANVISA.

MINISTÉRIO DA SAÚDE CRIA GRUPO DE 
TRABALHO PARA DIÁLISE PERITONEAL

A ABCDT, dentro das suas possibilidades e com o 
apoio das regionais, tem participado e estimulado 
movimentos regionais, que são fundamentais para 
a estratégia de negociações com o Ministério da 
Saúde, secretarias de saúde estaduais e municipais, 
e demais órgãos governamentais. Um exemplo são 
os trabalhos em andamento em Santa Catarina, Rio 
de Janeiro e Distrito Federal para resolver o problema 
dos atrasos de repasse do pagamento da TRS pelos 
gestores. 

A ABCDT ainda participou junto com a SBN e as 
indústrias fornecedoras da diálise peritoneal do grupo 
que negociou com o Ministério o recente aumento 
publicado para a DP. E também faz parte do grupo 
de trabalho formado para discutir a terapia da diálise 
peritoneal junto ao MS.

24/06/2016 - ABCDT e SBN participaram de 
reunião com a ANS. Foi esclarecido a natureza 
da prestação de serviços das clínicas de diálise e 
solicitado que o fator de qualidade a ser aplicado ao 
reajuste dos contratos firmados entre prestadores e 
operadoras, dentro dos preceitos de conformidade 
e factibilidade, seja de 105% para as clínicas.

27/06/2016 - Diretores da ABCDT se reuniram 
com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante 
um evento da Fundação Pró-Rim, em Joinville / 
SC. Foi relatada a grave crise financeira enfrentada 
pelas clínicas de diálise que prestam serviço ao 
SUS e a necessidade de um reajuste emergencial 
do valor da sessão de hemodiálise. Também foi 
entregue ao Ministro a planilha de custos elaborada 
pela ABCDT e SBN, que comprovam que o valor da 
sessão está defasado.

05/07/2016 - O vice-presidente da ABCDT, Dr. 
Yussif Ali Mere Jr, participou de uma reunião com 
o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, em Brasília. 
Esta reunião foi solicitada pelo Senador Dalírio 
Beber (PSDB de Santa Catarina). Foram discutidos 
assuntos da falta de recursos do estado de Santa 
Catarina e da defasagem do valor da diálise.

07/07/2016 - ABCDT e ABRASRENAL participaram 
de reunião com o Ministro da Saúde e com o 
Secretário de Atenção à Saúde. As entidades 
fizeram uma breve apresentação da grave crise 
financeira que a Terapia Renal Substitutiva - TRS 
está enfrentando, devido à defasagem do valor pago 
pelo reembolso do valor da sessão de hemodiálise 
pelo SUS. Foi solicitado um reajuste imediato para 
evitar o declínio do setor.

Abaixo, um resumo das reuniões mais importantes que ABCDT participou:

19/07/2016 - Reunião conjunta ABCDT e SBN 
com a equipe econômica do Ministério da Saúde 
para discutir o valor da sessão de hemodiálise com 
base na planilha de custos enviada pelas entidades. 
O Ministério solicitou que as entidades elaborassem 
diretrizes clínicas a ser apresentada à Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS -  
CONITEC para ser aprovada e publicada. Foi proposto 
também uma reunião especifica, a ser agendada, 
com a equipe técnica do Ministério da Saúde para 
revisão da RDC nº 11/2014.

23/08/2016 - Reunião da ABCDT com as clínicas 
de diálise de Brasília para discutir sobre os contratos 
de credenciamento com o GDF, reajuste do valor 
da sessão de hemodiálise e constantes atrasos no 
repasse do pagamento da TRS. Devido os constantes 
atrasos, a ABCDT protocolou ofício no Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, acionou a 
imprensa e solicitou agenda com o Secretário do DF.

24/08/2016 - A ABCDT, SBN e as indústrias 
fornecedoras da diálise peritoneal participaram 
de reunião na Secretaria de Atenção à Saúde, em 
Brasília, para discutir o reajuste solicitado para a 
diálise peritoneal (CAPD e DPA). 

02/09/2016 - ABCDT, SBN e indústrias participaram 
de reunião na Secretaria de Atenção à Saúde, em 
Brasília. Foi anunciado o reajuste de 7,2% para a 
diálise peritoneal automatizada e 5,7% para a diálise 
peritoneal contínua. 

14/09/2016 - O tesoureiro da ABCDT, Dr. Leonardo 
Barberes participou de uma reunião na ANS do Grupo 
Técnico de Remuneração.

*O relatório completo está disponível no site da ABCDT em ABCDT NEWS - www.abcdt.or.br 
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FUNDAÇÃO PRÓ-RIM RECEBE HOMENAGEM DA ACIJ 
POR ESTAR ENTRE AS 150 MELHORES DO BRASIL

A Fundação Pró-Rim foi uma das sete empresas de 
Joinville homenageadas com certificado concedido 
pela Associação Empresarial de Joinville - Acij, por 
integrar o Guia das 150 melhores empresas para 
se trabalhar no Brasil. Este reconhecimento é o 
resultado da avaliação dos próprios funcionários 
e tabulada pela Revista Você S/A. Este é o oitavo 
ano consecutivo que a Pró-Rim figura neste seleto 
grupo.

O presidente da Fundação Pró-Rim e diretor técnico 
da ABCDT, Dr. Marcos Alexandre Vieira, destaca a 
missão da empresa com o foco voltado para “salvar 

ATIVIDADES 
DA ABCDT

   Se a sua clínica é associada e tem algum problema, como atraso 
no pagamento, erro de APAC, problemas jurídicos, administrativos, 
entre outros, informe 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.  

Atrasos no pagamento da TRS
Os atrasos no repasse do pagamento da Terapia 
Renal Substitutiva - TRS têm sido cada vez mais 
constantes. De julho até novembro/2016 a ABCDT 
já enviou dezenas de notificações extrajudiciais 
para os gestores estaduais e municipais. 

Goiânia/GO
 
A Secretaria Municipal de Saúde atrasou o repasse 
da competência julho/2016 e alegou que não tinha 
previsão para repassar o recurso. A BCDT notificou 
a Secretaria e enviou um ofício ao Ministério 
Público de Goiânia, mostrando que o pagamento 
da competência julho/2016 foi liberado pelo 
Ministério da Saúde em 01/09/2016.

A entidade ressaltou que o recurso da TRS é 
uma verba carimbada, e se o gestor recebeu 
em 01/09/2016, conforme disponível no site do 
Fundo Nacional de Saúde, deveria ter repassado 
ao prestador, em 05 dias úteis, como determina a 
portaria 2.617/2013 do Ministério da Saúde.

São Gonçalo/RJ

Mesmo o Ministério da Saúde tendo liberado o 
pagamento em 30 de junho/2016, a secretaria 
se recusava a repassar o recurso para as clínicas. 
E alegava que o pagamento era referente 
à competência abril/2016 e que não havia 
pagamentos em atraso. No entanto, a partir da 
competência novembro/2011, o Ministério da 
Saúde antecipou a transferência de recursos dos 
procedimentos relacionados à hemodiálise, com 
base na produção da competência anterior. E a 
própria secretaria reconheceu essa antecipação ao 
afirmar que “o Ministério da Saúde implementou 
até o exato momento, recursos financeiros 
pertinentes a competência de maio referente a 
produção de abril para o Bloco de Financiamento 
do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação 
(FAEC), junto a Fundação Municipal de Saúde de 

São Gonçalo”. Ou seja, reconheceu, mas se recusava 
a fazer o repasse para as clínicas. 

A ABCDT, além de notificar a Secretaria, fez denúncia 
no Ministério da Saúde, na Promotoria de Justiça 
de Tutela Coletiva da Saúde do Ministério Público 
de São Gonçalo e orientou as clínicas a fazerem 
denúncia na Ouvidoria do SUS. 

 Clínica de diálise de Itumbiara enfrenta  
 grave crise financeira

Devido à crise financeira que vem enfrentando, 
a clínica de diálise de Itumbiara não dispõe de 
recursos para pagar os impostos atrasados e em 
consequência não tem como apresentar as certidões 
negativas que a Secretaria Municipal de Saúde exige 
para liberar o pagamento da TRS. 

A ABCDT enviou ofício para a Secretaria explicando 
a situação da clínica e a necessidade de liberar 
o pagamento para garantir o tratamento e 
consequentemente a vida dos pacientes renais 
crônicos. A CHI atua há 21 anos e é a única de 
Itumbiara e ainda atende oito municípios vizinhos. 
No entanto, a Secretaria informou que entendia 
a situação da clínica, mas não poderia abrir mão 
das certidões negativas por causa da lei de 
responsabilidade fiscal. 

E para receber a competência agosto/2016, a clínica 
teve que fazer um empréstimo bancário para pagar 
os impostos atrasados e apresentar as certidões à 
secretaria. 

 Ajuda de Parlamentares

A ABCDT solicitou a ajuda dos Senadores Ronaldo 
Caiado (DEM-GO), Eduardo Amorim do (PSC-SE) 
e Ana Amélia (PP-RS) para buscar soluções para a 
crise que assola a TRS. 

Este é o oitavo ano consecu- 
tivo que a instituição figura 
no Guia da Revista Você S/A.

vidas”. “Esse é o nosso diferencial. Além disso, há 
transparência em tudo o que fazemos a partir de 
treinamento, qualificação do pessoal na concessão 
de bolsas de estudos, preocupação com a saúde dos 
colaboradores, entre outras ações que fortalecem 
essa parceria e nos transforma em gente com 
amor”, enumera o Dr. Marcos. Para ele, “há um 
orgulho muito grande em fazer parte desta equipe 
motivada, sempre voltada a salvar vidas”.
 
Além da Fundação Pró-Rim, fizeram parte da 
homenagem as empresas sediadas em Joinville 
que também estão entre as 150 melhores para se 
trabalhar no Brasil: Whilrpool, Tigre, Termotécnica, 
Embraco, Catarinense Pharma e Selbetti. O evento 
aconteceu na sede da Acij, em 10/10/2016 e os 
certificados foram entregues pelo presidente da 
Acij, empresário Moacir Thomazzi.

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

Faça parte da ABCDT
Para ter acesso aos serviços oferecidos pela ABCDT é 
preciso ser sócio ativo. Faça parte do rol de associados. 
Entre em contato com nossa secretaria e faça já sua 
inscrição, ou cadastre-se pelo site da entidade. 
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Completa linha de 
produtos e acessórios 
para hemodiálise

LANÇAMENTO

(Conector Sistema Fechado para Catéteres)

Agulhas de Fístula
Curativos para Catéteres

Linhas de Sangue (Arterial/Venosa)
e muitos outros produtos

Isoladores de Pressão
Próteses/Enxertos de PTFE
Catéteres para Embolectomia (Fogarty)
Catéteres Duplo Lúmen Jugular

PESQUISA SOBRE DADOS 
OPERACIONAIS 2016 NÃO TEM 
RESULTADO ESPERADO

PUBLICAÇÕES 2016
Confira as últimas publicações do Diário Oficial da 
União importantes para a nefrologia:

Portaria nº 1.521, DOU nº 211 seção 01, 
de 03/11/2016: Redefine recurso do limite 
financeiro mensal do Bloco da Atenção de Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, 
do Componente Fundo de Ações Estratégicas 
e Compensação-FAEC, destinado ao custeio da 
Nefrologia no Estado do Rio de Janeiro.

Portaria nº 1.520, DOU nº 211 seção 01, de 
03/11/2016: Remaneja recurso financeiro mensal 
do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar, do Componente Fundo de 
Ações Estratégicas e Compensação- FAEC, destinado 
ao custeio da Nefrologia do Estado do Maranhão.

Portaria nº 1.510, DOU nº 211 seção 01, de 
03/11/2016: Habilita a Nefroes Ltda ME de Estância/
SE como Unidade Especializada em doença renal 
crônica – DRC. 

Portaria nº 1.199, DOU nº 185 seção 01, de 
26/09/2016: Habilita a Santa Casa de Misericórdia 

de Guaratinguetá como Unidade Especializada em 
DRC com TRS e desabilita o Hospital Frei Galvão 
como Unidade de Assistência de Alta Complexidade 
em Nefrologia, ambos com sede em Guaratinguetá 
(SP).

Portaria nº 1.191, DOU nº 184 seção 01, de 
23/09/2016: Reajuste da diálise peritoneal. 
Altera valores de procedimentos de Terapia 
Renal Substitutiva na Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Portaria nº 1.173, DOU nº 183 seção 01, de 
22/09/2016: Remaneja recurso mensal destinado 
ao custeio da nefrologia no Estado de São Paulo.

Portaria nº 1.063, DOU nº 171 seção 01, de 
05/09/2016: Desabilita Unidade de Assistência de 
Alta e Médica Complexidade em Nefrologia: Clinirim 
SC Ltda.

Portaria nº 1.062, DOU nº 171 seção 01, de 
05/09/2016: Desabilita Unidade de Assistência de 
Alta Complexidade em Nefrologia – GAN: Grupo de 
Apoio Nefrológico SC Ltda. 

 *Confira as portarias na íntegra no site da ABCDT  
  www.abcdt.org.br em Legislação/Portarias

Devido o baixo retorno das clínicas para responder 
o questionário com os dados operacionais, a ABCDT 
decidiu prorrogar o prazo para o envio até 30 de 
dezembro/2016. Serão solicitados apenas os dados 
referentes ao mês de julho/2016.  
É muito importante que as clínicas respondam 
ao questionário para que a ABCDT tenha dados 
suficientes para realizar a formatação da pesquisa.

Os dados fornecidos pelas clínicas são confidenciais, 
sendo divulgado apenas em estatísticas gerais. 
O resultado dessas pesquisas serve como 
embasamento para as negociações de reajuste do 
valor da sessão de hemodiálise e outras melhorias 
de ordem técnica e operacional para as clínicas.

*Questionário anexo.

ABCDT REALIZA 
I ENCONTRO REGIONAL

A ABCDT realizou no dia 23 de novembro/2016 o I 
Encontro Regional. O tema foi “Projeto MB Negócios 
– Gestão Administrativa e Financeira Inovadora de 
Clínicas de Diálise e Hospitais: Uma Nova Visão. 

Foi feita uma apresentação do projeto sobre os 
desafios do setor e oportunidades financeiras para 
as clínicas de diálise no Brasil. 

O evento foi gratuito e realizado na sede da 
entidade, em Brasília, com foco nos médicos, 
enfermeiros, administradores e proprietários de 
clínicas de diálise e hospitais.
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