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NOVA DIRETORIA DA ABCDT TRABALHARÁ 
PELO FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL DA TRS

pacientes, realizando eventuais parcerias.

A nova diretoria pretende trabalhar de forma a 
apoiar ações que visem à diminuição da carga 
tributária incidente sobre os serviços prestados 
ao SUS, a expansão e regularização dos 
procedimentos já realizados pela nefrologia e que 
possam aumentar o campo de atuação do setor.  
“Trabalharemos para melhorar a qualidade e a 
segurança da TRS, para isso temos que buscar 
junto ao gestor federal melhor remuneração. 
Também vamos fazer pressão sobre os gestores 
estaduais e municipais para regularizarem os 
repasses. A TRS precisa ser olhada pelos gestores 
com mais responsabilidade, caso não tenhamos 
resposta às nossas propostas já encaminhadas, 
possivelmente teremos a falência do sistema, com 
graves consequências para os pacientes”, declarou 
Dr. Luis Carlos, presidente da ABCDT.

O mandato terá vigência de junho de 2016 a junho 
de 2018. 

Buscar de forma contínua e sustentável o 
melhor financiamento possível para a Terapia 
Renal Substitutiva – TRS, tanto no mercado 
privado quanto no público. Esta é a meta da 
nova diretoria da ABCDT, eleita em Assembleia 
Geral Ordinária em 09 de junho/2016. Para isto, 
pretende continuar mantendo um canal aberto 
de comunicação com os órgãos públicos federais. 
Além de buscar canais de negociação e apoio dos 
deputados e senadores. E apoiar suas regionais 
em ações e negociações com os órgãos estaduais 
e municipais.

Na área institucional o objetivo é desenvolver 
campanhas para serem usadas nos meios de 
comunicação disponíveis na entidade e que atinjam 
o maior público possível da área nefrológica. E 
assim desenvolver ações que tragam à nefrologia 
uma visão positiva da especialidade, despertando 
o interesse dos estudantes de medicina para a 
área. Também será desenvolvida uma relação 
madura com a indústria e com as associações de 
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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.   

Traçar novas metas e buscar soluções para a atual 
crise financeira enfrentada pela nefrologia foram 
os pontos principais debatidos na primeira reunião 
da nova diretoria da ABCDT biênio 2016/2018 com 
seus associados, realizada em 29 de junho de 
2016, na sede da Federação dos Hospitais, Clínicas 
e Laboratórios do Estado de São Paulo – FEHOESP, 
em São Paulo / SP.

Além da diretoria executiva, participaram os vice-
presidentes regionais e cerca de 50 clínicas de 
diálise. Todos os presentes tiveram a oportunidade 
de dar sua opinião e discutir sobre a importância de 
buscar o reajuste da sessão de hemodiálise. Outro 
tema bastante debatido foi a questão da redução 
dos custos dos procedimentos do tratamento da 
Terapia Renal Substitutiva - TRS . “Ninguém pode 
aceitar em hipótese alguma  a falta de reajuste, 
mas claro que temos que trabalhar pela redução 
de custos também”, declarou Dr. Carlos Pinho, 

secretário da ABCDT.
Dentro do contexto de diminuir os custos, foi 
unânime o entendimento de que é necessário 
cobrar do Ministério a revisão da portaria nº 389/14 
ou até mesmo a criação de uma nova portaria. 
 
A reunião foi bastante produtiva e teve como 
pontos principais: batalhar pelo reajuste da sessão 
de hemodiálise; trabalhar na redução de custos, 
com a provável revisão ou revogação da portaria 
nº 389/14; criar uma agenda com uniformidade 
do discurso entre a diretoria executiva da ABCDT e 
suas regionais, buscando, inclusive, a inserção na 
mídia local dos trabalhos feitos por cada regional; 
buscar o apoio dos pacientes renais crônicos e 
sempre levar um representante nas reuniões 
com o Ministério e fazer contato com a Sociedade 
Brasileira de Nefrologia – SBN mostrando que os 
interesses da ABCDT são comuns aos da SBN e que 
é muito importante fazer um trabalho conjunto.  

Foto ABCDT

Diretoria executiva e regionais participam de reunião em São Paulo

De maio até junho/2016 a ABCDT notificou 
extrajudicialmente 10 secretarias de saúde 
estaduais e municipais que não fizeram o repasse 
do pagamento da TRS dentro do prazo. Todas as 
secretarias efetuaram o pagamento logo após a 
notificação. Quando as secretarias não efetuam 
o pagamento após ser notificada, a ABCDT faz 
denúncia no Ministério da Saúde e Ministério 
Público, solicitando providências imediatas. 

Uma clínica de Franca / SP estava com dúvidas 
sobre a responsabilidade com os custos da 
assistência de pacientes SUS que necessitam de 
internação. A ABCDT esclareceu que em nenhuma 
hipótese a clínica deve se responsabilizar 
por qualquer atendimento ou ato médico ao 
seu paciente e jamais deve pagar por isso. O 
doente deve ser transportado pelo SAMU até o 
atendimento de emergência SUS da cidade. O 
gestor local teoricamente tem a obrigação de 
atender essa demanda, como qualquer outro 
paciente do município.  Antigamente existia a 
obrigatoriedade da clínica manter um convênio 
com um Hospital SUS de retaguarda para 
atendimento aos pacientes nas intercorrências. 
Com a publicação da portaria nº 389/2014, 
não existe mais essa obrigação. A ABCDT 
ainda esclareceu que não tem conhecimento 
de nenhuma clínica que pague pela internação 
de seus pacientes. Há pagamentos apenas para 
realização de atos pertinentes ou ligados à 
diálise, como fístulas e inserções de cateteres. 

A ABCDT enviou petição para o presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais 
– Conselho Nacional do Ministério Público, Fábio 
George Cruz da Nóbrega, denunciando a grave 
crise financeira que os serviços de nefrologia 
enfrentam, devido à falta de reajuste da sessão de 
hemodiálise há mais de três anos pelo Ministério 
da Saúde; causando uma defasagem de cerca 
de 40% em relação ao que atualmente é pago e 
o custo efetivo da sessão de hemodiálise. A crise 
se agrava devido aos constantes atrasos por parte 
dos gestores estaduais e municipais. O Conselho já 
respondeu que o assunto foi encaminhado ao órgão 
competente e está em análise. 

A ABCDT enviou ofício à Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo questionando os cortes no 
repasse da verba enviada pelo Fundo Nacional de 
Saúde - FNS às clínicas de diálise prestadoras de 
serviço ao SUS. Os cortes variam de 1% a 10% 
do valor repassado pelo Ministério da Saúde e 
acontecem desde setembro de 2015.  A entidade 
solicitou a regularização imediata dos pagamentos 
da TRS. A secretaria respondeu que não tem retido 
recursos repassados pelo Ministério da Saúde e 
efetua os pagamentos dentro do limite do teto 
estabelecido para os prestadores. E quando o 
Ministério da Saúde credita o montante abaixo do 
teto estabelecido, a secretaria  realiza os cortes, 
nos mesmos percentuais e publica tal medida no 
Diário Oficial do Estado, de forma a tornar público o 
repasse a menor efetuado pelo Ministério da Saúde.
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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. 
Entre em contato com nossa secretaria e faça já sua 
inscrição, ou cadastre-se pelo site da entidade. 

NOTIFICAÇÕES

DÚVIDAS DE ASSOCIADOS

PETIÇÃO

CORTE NO ESTADO DE SÃO PAULO



54

Informativo - AbcdtInformativo - Abcdt

PRESIDENTE DO CFM FALA DA 
IMPORTÂNCIA DO ÓRGÃO NO 
COMBATE À CRISE FINANCEIRA 
ENFRETADA PELAS CLÍNICAS DE 
DIÁLISE

Foto CFM

Diante da atual crise financeira que as clínicas 
de diálise estão passando a ABCDT procurou o 
Conselho Federal de Medicina com o intuito de 
saber como o órgão atua em defesa dos médicos 
nefrologistas. Confira entrevista com o presidente 
do Conselho, Dr. Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, 
presidente do CFM.  

   A saúde pública no Brasil passa por uma grave 
crise financeira e de gestão. No caso dos serviços 
de nefrologia, há três anos o governo não reajusta 
o valor da sessão de hemodiálise e tem alegado 
falta de recursos. Há possibilidade de reverter esse 
quadro?
 Recentemente, divulgamos alguns números 
que ajudam a entender o significado da gestão 
ineficaz. Desde 2003, considerando-se as despesas 
com investimento e custeio, o Ministério da Saúde 
deixou de aplicar no Sistema Único de Saúde 
(SUS) valor maior que R$ 136,7 bilhões. O rombo 
corresponde a mais que o orçamento de um ano 
inteiro da pasta...
 
   Qual o papel que cabe à sociedade organizada 
neste processo, especialmente as entidades 
médicas e de pacientes?
  Temos contribuído com este processo de 
múltiplas formas. No caso do CFM, isso ocorre pela 
atuação política no Congresso e em outras esferas 
de decisão, como o Judiciário, o Ministério Público 
e o Tribunal de Contas da União. São ações que 
mantêm a tradição da classe médica de participar 
ativamente da construção e da condução das 
políticas públicas nacionais, especialmente no 
campo da saúde...
 
   O número de pacientes em programa de diálise 
aumentou 300% nos últimos 15 anos. Enquanto 
isso, o número de clínicas aumentou apenas 34% 
Como pode ser entendido esse descompasso entre 
procura e oferta?
 Não fizemos uma análise aprofundada 
dos dados apresentados, mas o que parece não 
existe uma estratégia, um planejamento adequado 
no âmbito da gestão que permita um adequado 
equacionamento entre a demanda e a oferta de 
serviços. Se o Governo não faz sua lição de casa não 
terá condições de manter os pacientes bem atendidos 
em suas necessidades. Esse descompasso, visível 
nas inúmeras queixas e denúncias que são alvo de 
reportagens, apenas aprofunda o sentimento de 
insatisfação dos brasileiros com relação ao SUS. 

Espera-se que o Governo busque reencontrar a 
rota do diálogo com a sociedade, entendendo 
suas reinvindicações e contemplando-as... 

  Somente 7% dos municípios brasileiros têm 
clínicas de diálise. Muitos pacientes precisam viajar 
até mais de 200 km três vezes por semana para 
realizar seu tratamento. Como o senhor avalia essa 
realidade?
 O desafio imposto ao Governo não se 
resume a garantir a presença dos médicos em áreas 
de difícil provimento. Pensar que a figura de um 
profissional em um município distante é suficiente 
para melhorar a vida da população é simplificar 
de forma irresponsável uma questão de extrema 
complexidade. E a população sabe disso. Ao criticar 
a atuação do Governo na gestão da Saúde, como 
faz em diversas pesquisas de opinião, o brasileiro 
mostra que já percebeu que o setor atravessa uma 
grave crise de responsabilidade, materializada 
em longas filas, tempo de espera e dificuldade 
de acesso a consultas, exames, cirurgias e outros 
procedimentos, como diálises e hemodiálises...  
 
   Como o CFM pode colaborar com a valorização 
do trabalho médico e a qualificação dos serviços 
oferecidos em meio a toda essa problemática?
 O CFM não abre mão de seu papel 
como agente de defesa da ética no exercício da 
medicina e da qualificação da assistência. No 
cumprimento dessa missão, todos os esforços têm 
sido empreendidos, com foco nos interesses dos 
médicos e dos pacientes...
 

Confira a entrevista na íntegra no site da ABCDT 
www.abcdt.org.br em ABCDT NEWS

Dr. Carlos Vital – Presidente do CFM

ABCDT REALIZA PESQUISA 
SOBRE DADOS OPERACIONAIS

Devido o baixo retorno das clínicas em 2014 e 
2015 para responder o questionário com os dados 
operacionais, a ABCDT decidiu criar uma nova 
forma de pesquisa. Serão solicitados apenas os 
dados referentes ao mês de julho/2016.  

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.

É preciso informar o número de pacientes que 
atendem pelo SUS e por planos de saúde; 
quantos pacientes há em diálise peritoneal; 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.

CLÍNICAS DE DIÁLISE NÃO 
NECESSITAM DE QUÍMICOS 
E FARMACÊUTICOS

Conselhos Regionais de Química  e 
Conselhos de Farmácia de algumas regiões 
do país continuam exigindo das clínicas 
de diálise a contratação de um químico 
e de um farmacêutico em seu quadro de 
funcionários. 

A ABCDT mais uma vez alerta e orienta 
que as clínicas não são obrigadas a 
contratar estes profissionais, pois 
estão amparadas perante a lei.  

A clínica que receber estas notificações 
dos conselhos deve entrar em contato com 
a ABCDT pelo email – abcdt@abcdt.orgbr , 
que dará orientações sobre quais medidas 
devem ser tomadas. 

ENTREVISTA

Questionário anexo
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SBN e ABCDT  SE REÚNEM 
COM MS PARA DISCUTIR 
MELHORIAS PARA A TRS

Representantes da ABCDT e SBN se reuniram em 
19 de julho com membros da equipe técnica do 
Ministério da Saúde, em Brasília.
 
Discutiu-se o valor da sessão de hemodiálise com 
base na planilha de custos enviada pela SBN/
ABCDT em março de 2016 e a revisão da portaria 
nº 389/2014, cujas sugestões foram encaminhadas 
pela SBN no inicio do mês de julho/2016, com 
ciência da ABCDT.   

A equipe do Ministério fez uma breve apresentação 
sobre o número de procedimentos, o custo de cada 
um deles e o impacto financeiro no orçamento 
da saúde. Também apresentou a metodologia 
empregada para a análise da planilha e na confecção 
de um relatório sobre o custo da sessão de HD.  

O Ministério realizou uma pesquisa de campo, na 
qual foram checados os processos de uma sessão 
de HD em um hospital público universitário e criou 
um comparativo com estudos anteriores de 2010 
e 2011. Além de levantamento das medianas de 
custos de insumos e materiais. Atualmente o estudo 
está em análise estatística e entre um a dois meses 
haverá uma reunião para apresentação do resultado 

obtido. As entidades serão convocadas e poderão 
ter conhecimento e debater os números obtidos 
para chegar a um consenso sobre o custo de uma 
sessão de HD no Brasil. A SBN e ABCDT sugeriram 
uma visita da equipe técnica do Ministério a uma 
unidade privada satélite de HD. E a sugestão foi 
acatada e deve ser colocada em prática.

Houve consenso entre todos os presentes que 
a redação da portaria nº 389/14 é complexa e 
permite múltiplas interpretações em vários tópicos. 
Chegaram à conclusão de que é necessária uma 
nova redação priorizando a organização do sistema, 
fortalecendo a regulação, estabelecendo fluxos e a 
concretude do texto.  

O Ministério solicitou à SBN e ABCDT que elaborem 
uma diretriz clínica e apresente à Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
-  CONITEC para ser aprovada e publicada. Pois 
não é recomendado que uma diretriz faça parte 
da redação de uma portaria, que deveria ser 
simplificada. 

A revisão da RDC nº 11/2014 ficou acordada para 
uma reunião especifica a ser agendada em breve, 
com a equipe técnica do Ministério da Saúde, 
SBN, ABCDT e representantes da ANVISA.  A SBN 
encaminhou as sugestões de revisão ao Ministério 
e está preparando material de literatura para 
embasamento das sugestões. 

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

Portaria nº 896, DOU nº 136 seção 01, de 
18/07/2016: Redefine recurso do limite financeiro 
anual, destinado ao custeio da Nefrologia no Estado 
do Rio de Janeiro.

Portaria nº 862, DOU nº 131 seção 01, de 
11/07/2016: Remaneja recurso do limite financeiro 
mensal, destinado ao custeio da Nefrologia no 
Estado de São Paulo.

Portaria nº 767, DOU nº 121 seção 01, de 
23/06/2016: Redefine recurso do limite financeiro 
mensal, destinado ao custeio da nefrologia no 
Estado da Bahia. 

Portaria nº 766,  DOU nº 121 seção, de 23 de junho 
de 2016: Remaneja recurso do limite financeiro 
mensal, destinado ao custeio da nefrologia no 
Estado de Minas Gerais. 

Portaria nº 589, DOU nº 97 seção 01, de 
20/05/2016: Remaneja recurso do limite financeiro 
mensal, da gestão estadual do Rio Grande do Sul 
para o município de Esteio / RS. 

Portaria nº 588, DOU nº 97 seção 01, de 
20/05/2016: Remaneja recurso do limite financeiro 
mensal, da gestão estadual do Rio Grande do Sul 
para o município de Santana do Livramento / RS.  

Portaria nº 584, DOU nº 97 seção 01, de 
20/05/2016: Remaneja recurso do limite financeiro 
mensal, destinado ao custeio da nefrologia no 
Estado de São Paulo. 

Portaria nº 583, DOU nº 97 seção 01, de 
20/05/2016: Redefine recurso do limite financeiro 
mensal, destinado ao custeio da nefrologia no 
Estado da Bahia. 

Portaria nº 963, DOU nº 89 seção 01, de 
10/05/2016: Estabelece recurso anual a ser 
adicionado aos limites financeiros dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, destinado ao custeio 
da nefrologia. 

*Matéria na íntegra no site da ABCDT 
www.abcdt.org.br, em ABCDT NEWS



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


