
Edição Nº 1
Maio/2017

Informativo oficial: Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante

Reunião ABCDT/SBN e SAS

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 9 de março/2017, durante a 
Sessão Especial realizada no Plenário do Senado 
Federal em comemoração ao Dia Mundial do Rim. 
O senador iniciou a Sessão destacando que o Dr. 
Luis Carlos esteve à frente da ABCDT por apenas 
oito meses, mas trabalhou incansavelmente, com 
garra e disposição, para resolver os problemas das 
clínicas de diálise e acabar com a crise da nefrologia, 
preocupado, sobretudo, com o sofrimento dos 
pacientes. “Tive a oportunidade de recebê-lo, junto 
com o Dr. Leonardo Barberes, em nosso gabinete e, 
na ocasião, comprometi-me com a realização desta 
sessão e a continuar diligente, apoiando em tudo 
o que for possível, a prevenção e o tratamento da 
doença renal crônica”, afirmou Eduardo Amorim. 
Em seguida, pediu a todos que fizessem um minuto 
de silêncio em memória e homenagem ao Dr. Luis 
Carlos. 

O atual presidente da ABCDT, Dr. Yussif Ali Mere 
Júnior, agradeceu a homenagem ao Dr. Luis Carlos 
Pereira e enfatizou que o seu compromisso é 
continuar o trabalho do mesmo, buscando caminhos 
para o melhor funcionamento das clínicas de diálise 
e a nefrologia como um todo. 

Para o Dr. Yussif, a causa maior da doença renal 
hoje é evitável. Não adianta discutir os custos do 
tratamento, temos que discutir a prevenção. Ele 
defendeu ainda que o modelo atual da diálise no 
Brasil deveria ser replicado. “Noventa por cento 
da terapia renal substitutiva é bancada pelo 
poder público, e 94% das empresas que prestam 
este serviço são privadas. É um modelo que dá 
certo. Temos que nos preocupar com a saúde dos 
brasileiros, e não com a discussão ideológica que 
divide SUS e saúde suplementar”, destacou.

Além do Dr. Yussif, participaram da mesa a 
presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia 
- SBN, Dra. Carmen Tzanno; o presidente da 
Federação Nacional das Associações de Pacientes 
Renais e Transplantados do Brasil – Fenapar, Sr. 
Renato Padilha; o presidente da Federação das 
Associações de Renais e Transplantados do Brasil 
– Farbra, Sr. João Adilberto Xavier; o diretor-geral 
da Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal - 
Abrasrenal, Sr. Gilson Nascimento da Silva e o vice-
presidente da Associação Brasileira de Enfermagem 
em Nefrologia - SOBEN, Sr. Luciano Alvarenga dos 
Santos. A sessão ainda contou com a participação 
de vários senadores, deputados, presidentes de 
associações de pacientes renais e sociedade em 
geral. 

DR. LUIS CARLOS PEREIRA É HOMENAGEADO 
EM SESSÃO ESPECIAL NO SENADO FEDERAL

Dr. Yussif Ali Mere Junior - Presidente da ABCDT
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NÚMERO DE CLÍNICAS DE DIÁLISE ASSOCIA-
DAS À ABCDT CRESCEU NOS ÚLTIMOS MESES

Diante de várias solicitações de explicações das 
clínicas de diálise sobre a necessidade da presença 
integral de um nefrologista durante as sessões de 
hemodiálise, o assessor jurídico da ABCDT preparou 
um Parecer para orientar seus associados.  

O Parecer foi elaborado com base na portaria 
nº 389 de 13 de março de 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 da RDC nº 11 de 13 de 
março de 2014, que dispõe sobre os requisitos de 
boas práticas de funcionamento para os serviços 
de diálise e dá outras providências. 

O parecer está disponível para as clínicas associadas 
à ABCDT e pode ser solicitado pelo email: abcdt@
abcdt.org.br 

Nos últimos dois meses oito clínicas se associaram a ABCDT. Das 753 clínicas existentes no Brasil, 435 
já são associadas. O objetivo é chegar a 500. ASSOCIE-SE! JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

A ABCDT tem atuado ativamente em sucessivas reuniões com o Ministério da Saúde, ANVISA, ANS 
(Agência Reguladora), Conselho Federal de Medicina, Secretários de Saúde (estaduais e municipais), 
entre outros, em defesa da sobrevivência dos serviços de diálise. 

PARECER JURÍDICO 
ABCDT

www.abcdt.org.br
abcdt@abcdt.org.brSeja também um sócio da ABCDT e ajude a 

associação a se fortalecer e lutar pelos direitos 
das clínicas. 

A entidade busca:
• Remuneração justa para os serviços prestados ao SUS e convênios;
• Ampliação de vagas para o tratamento;
• Mais recursos para o setor;
• O fim da coparticipação;
• O cumprimento da política de prazos para os repasses;
• Participar de forma ativa, em conjunto com outras entidades (SBN, associações de pacientes, 
indústria, etc.), dos movimentos que visam a manutenção e ampliação dos padrões de qualidade hoje 
ofertados pela rede de clínicas credenciadas;

ASSUNTO: 
Necessidade de Nefrologista 

durante procedimento dialítico

A manutenção destes trabalhos requer investimentos financeiros, uma vez que geram despesas extras, 
com passagens e hospedagens. Assim, a entidade precisa do apoio e parceria das clínicas.
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ABCDT PRESENTE NO 12º CONGRESSO MINEIRO DE NEFROLOGIA 
E 3º SIMPÓSIO MINEIRO DE TRANSPLANTE RENAL

A ABCDT estará presente, entre os dias 25 e 
27 de maio/2017, no 12º Congresso Mineiro de 
Nefrologia em Ouro Preto/MG. Os congressistas 
poderão tirar dúvidas sobre o pagamento da 
Terapia Renal Substitutiva - TRS, a RDC Nº 
11/2014 e Portaria Nº 389/2014. Também será 
possível ter acesso aos demais serviços prestados 
pela ABCDT. 

Além do espaço para os associados, a ABCDT 
participará da mesa de abertura do congresso, 
com a presença do presidente, Dr. Yussif Ali Mere 
Junior, e da mesa redonda “Gestão com foco em 
Diálise”, com o tema “Análise setorial para clínicas 
de hemodiálise” - Paulo Fabricio Ribeiro. 

O evento tem como objetivo reunir toda a 
comunidade nefrológica, buscando transmitir e 
atualizar conhecimentos para o melhor desempenho 
diário da especialidade.  Serão discutidas as 
atualidades e avanços das medidas preventivas, 
diagnósticas e tratamentos das doenças renais.

A ABCDT acompanha de perto todo o processo de 
pagamento da TRS, desde que o gestor envia o 
processo para o DATASUS até chegar ao prestador. 
Os gestores que atrasam o repasse são notificados 
extrajudicialmente pela entidade, que também 
faz a denúncia no Ministério da Saúde e Ministério 
Público e ainda informa a imprensa para que faça 
pressão.

A ABCDT criou um grupo de discussão de temas 
relacionados à diálise no Whatsapp. O canal 
é utilizado para que as clínicas associadas 
possam fazer troca de experiências, expor 
suas dificuldades e sugerir ideias que sejam 
benéficas a todos. 

Caso queira participar do grupo, envie a 
solicitação para o whatsapp da ABCDT: 

(61) 99941-4355 
ou pelo email: 

abcdt@abcdt.org.br

WHATSAPP DA ABCDT

Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante - ABCDT  

(61) 3321-0663 abcdt@abcdt.org.br        www.abcdt.org.br
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PUBLICAÇÕES 2017
Confira as últimas publicações do Diário Ofi-
cial da União importantes para a nefrologia:

Portaria nº 640, publicada no DOU nº 64, de 
03/04/2017: Redefine recurso do limite financeiro 
mensal destinado ao custeio da Nefrologia no 
Estado do Rio de Janeiro.

Portaria nº 520, publicada no DOU nº 57 seção 
01, de 23/03/2017: 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 da Bahia.

Portaria nº 481, publicada no DOU nº 45 seção 
01, de 07/03/2017: 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 304, publicada no DOU nº 34 seção 
01, de 16/02/2017: Habilita o Hospital Regional 
Dr. Alvaro F. Silva como Unidade de Assistência de 
Alta Complexidade em Nefrologia com Hemodiálise 
e Diálise Peritoneal, com sede em Coxim – MS.

Portaria nº 305, publicada no DOU nº 33 
seção 01, de 15/02/2017: 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 de Mato Grosso do Sul.

Portaria nº 297, publicada no DOU nº 29 seção 
01, de 09/02/2017: 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 da Bahia.

Portaria nº 270, publicada no DOU nº 29 seção 
01, de 09/02/2017: Desabilita a Nefroclínica São 
Lourenço LTDA, como Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade em Nefrologia e habilita a 
Santa Casa de Misericórdia São Lourenço do Sul 
como Unidade de Assistência de Alta Complexidade 
em Nefrologia com hemodiálise e em Unidade de 
Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia 
com diálise peritoneal.

Portaria nº 228, publicada no DOU nº 17 seção 
01, de 24/01/2017: 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 da Bahia

Portaria nº 227, publicada no DOU nº 17 
seção 01, de 24/01/2017: 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 de São Paulo.

Portaria nº 226, publicada no DOU nº 17 
seção 01, de 24/01/2017: 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 Rio Grande do Sul.

Portaria nº 223, publicada no DOU nº 17 seção 
01, de 24/01/2017: Habilita Unidade Especializada 
em DRC com TRS/Diálise tipo IV com hemodiálise 
e desabilita Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Nefrologia, no município de 
Ananindeua/PA. 

Portaria nº 160, publicada no DOU nº 17 seção 01, 
de 24/01/2017: Desabilita o Complexo Hospitalar 
Granja Viana como Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Nefrologia, no Município de 
Carapicuíba do Estado de São Paulo. 

Portaria nº 159, publicada no DOU nº 17 seção 01, 
de 24/01/2017: Desabilita Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade em Nefrologia, no Município 
de São Paulo – SP.

Portaria nº 35, publicada no DOU nº 06 seção 
01, de 09/01/2017: Estabelece recurso anual, a 
ser adicionado aos limites financeiros dos estados, 
Distrito Federal e municípios, destinado ao custeio 
do reajuste dos 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 98, publicada no DOU nº 06 seção 
01, de 09/01/2017: Reajuste do valor da sessão 
de hemodiálise. 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 2.596, publicada no DOU nº 211 
seção 01, de 03/01/2017: Habilita a Santa Casa 
de Misericórdia do Pará/Fundação Santa Casa de 
Misericórdia do Pará/Belém/PA como Unidade 
Especializada em DRC. 



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


