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Reunião ABCDT/SBN e SAS

 A criação de uma Comissão de Nefrologia 
no Ministério da Saúde foi uma grande conquista da 
ABCDT e SBN, que há anos lutam pela melhoria dos 
serviços de diálise. Diante da grave crise financeira 
que as clínicas que prestam serviço ao SUS estão 
enfrentando, as entidades aumentaram os esforços 
para impedir um verdadeiro “apagão” do setor, que 
está subsidiando o SUS. 
 No último ano, inúmeras foram as reuniões 
com o Ministério da Saúde e ANVISA para mostrar 
a situação de insolvência financeira, que é cada vez 
mais comum na atividade. A crescente escalada dos 
custos, sem a efetiva contra partida financeira por 
parte dos governantes, faz com que várias empresas 
do setor agonizem e não suportem mais cumprir 
nenhuma exigência, além das que já são cumpridas. 
Após inúmeras idas e vindas, reuniões, painéis 
técnicos, audiências públicas... O Ministério da 
Saúde mais uma vez declarou que não existe 
recurso financeiro para a readequação do valor da 
sessão de hemodiálise, que está defasado em cerca 
de 30%. Porém, em reunião realizada em 20 de 
setembro/2017, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
criou uma Comissão de Nefrologia com o objetivo 
de discutir os principais problemas enfrentados 
pela área e tentar buscar soluções alternativas, que 
possam reduzir os custos das clínicas e amenizar os 
problemas. 
 A primeira reunião, realizada em 26 de 
outubro/2017, expôs todos os problemas enfrentados 
pelo setor. O principal ponto discutido foi a 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  
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que as entidades façam um levantamento de todos 
os procedimentos que não são pagos por APAC. E 
posteriormente 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 serem pagos por APAC.
 A decisão da ANVISA de suspender por mais 
120 dias a eficácia dos artigos 26 e 60 da RDC Nº 
11/2014 também deve ser destacada.  Esta é, sem 
dúvida, uma vitória do trabalho realizado pela ABCDT, 
que não mediu esforços para mostrar à ANVISA e 
Ministério a inviabilidade das clínicas de diálise de 
fazerem o descarte das linhas arteriais e venosas. 
A nova suspensão dará novo fôlego para as clínicas e 
uma nova oportunidade para as entidades provarem 
que apenas o descarte das linhas não garante a 
segurança dos pacientes e apenas aumentam os 
custos.
 Ainda que sejam pequenas conquistas, é 
possível ver uma luz no fim do túnel. Pois, por mais 
que o Ministério insista que não é possível readequar a 
tabela de valores para a diálise, está aberto ao diálogo, 
assim como a ANVISA. Será uma longa e árdua luta, 
mas a ABCDT está empenhada em trabalhar pela 
melhoria dos serviços de diálise, diminuindo custos, 
garantindo a qualidade do tratamento, e, o acesso à 
terapia para a população.
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 O setor Saúde vem sofrendo pressões nas últimas décadas pelos altos custos de produtos e serviços, 
fruto de inovações tecnológicas, aumentos salariais de categorias que compõe a rede de atenção direta. Além, 
de novas determinações das agências regulatórias e Ministério da Saúde, que sempre acabam por agregar custos 
a operação. Todos esses incrementos não são acompanhados do devido reembolso das fontes pagadoras, em 
especial, o SUS.
 Com a crise econômica, que o país enfrenta nos últimos anos, piorou ainda mais uma realidade que já 
era ruim no tocante a investimentos, como escreveu o CONASS, em 2016, em um artigo que versava sobre 
prioridades na saúde: “O SUS está vivendo a maior crise de sua história. Isto se deve a um profundo desajuste 
nacional, decorrente de uma crise econômica que, por sua vez, gera crescimento negativo do PIB, determinando 
uma crise fiscal que atinge, ao mesmo tempo, a União, os estados e os municípios.... É preciso definir uma agenda 
de fortalecimento do SUS que deve incluir um financiamento sustentável referenciado por uma revisão do pacto 
federativo.....”
 Ao analisar o gasto per capta com saúde é possível ver que o Brasil ainda está abaixo da média mundial, 
até mesmo de países que têm o mesmo modelo universal de saúde.  Mas apesar do gasto per capta baixo, o país 
vem aumentando essa relação e saiu de cerca de U$$ 600.00 em 2007 para U$$ 947.00 em 2014, segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde – OMS
  A Terapia Renal Substitutiva - TRS tem seu financiamento principalmente oriundo do SUS e sofre, assim 
como todo o setor Saúde, com as políticas de gastos e investimentos, que mudam de rumo de acordo com cada 
governo. Não sendo claro nas suas prioridades, nem demonstrando aos prestadores, um planejamento claro das 
ações para o setor.

SAÚDE E ECONOMIA

Perspectiva para o Setor Diálise
Dr. Leonardo Barberes, tesoureiro da ABCDT
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 A verba destinada a TRS é originaria do Fundo de Ações 
Estratégicas e de Compensação (FAEC) do MS essa é regularmente 
transferida para os fundos municipais ou estaduais e deve ser 
repassada aos prestadores em cinco dias uteis conforme a portaria do 
MS  nº 2.617 de 2013, mas isso não acontece em grande parte do país 
chegando a atrasos de mais de noventa dias.
 Prestadores de serviços, algumas vezes exclusivamente SUS 
ficam com o pires na mão implorando pelo pagamento. O Ministério 

da Saúde se posiciona simplesmente dizendo que o dinheiro já foi repassado na data certa. O Ministério Público, 
de forma geral não responde a tempo e a hora. Pelo Brasil afora liminares e ações de cobrança são distribuídas e 
a situação não se resolve, pois, o Gestor Local imbuído de um poder acima dos limites do razoável continua em 
posse de um recurso que não lhe pertence.
 O sub financiamento, que é uma queixa de toda a comunidade da TRS, vem se agravando há décadas. 
Desde o advento do SUS os valores reembolsados pelo Ministério da Saúde sofreram uma defasagem de cerca de 
230%. E o setor segue sem receber qualquer sinalização governamental de um estudo para rever essa discrepância.
 No XIII Congresso Mineiro de Nefrologia, 2017,  os dados apresentados pela MB Consultoria trouxeram 
ainda mais apreensão ao setor mostrando que além de acentuadas perdas que se agravaram nos últimos anos, o 
setor ainda sofre com diminuição do acesso aos serviços de dialises.

 As associações de pacientes têm lutado juntamente com a ABCDT, porém, as perspectivas para o setor não 
são nada animadoras. É preciso uma ação contundente em nível nacional, pois, na verdade as clínicas de diálise 
querem manter a prestação de serviço com a qualidade que sempre permeou o setor.
 É preciso, portanto, repensar esse modelo olhando para os ganhos que esse sistema trouxe para a saúde 
pública brasileira, mas, sempre pensando em aprimorá-lo. A saúde deve ser gerida por profissionais preparados 
para tal e não por ideologias assistencialistas ou privatistas.

Fonte: PNS (IBGE | MS | FIOCRUZ) E SIA (SUS)

ARTIGO

Ao longo do ano a ABCDT realizou diversas 
reuniões, com seus associados, para discutir sobre 
a crise da diálise no Brasil. O objetivo foi fazer um 
mapeamento dos problemas enfrentados pelas 
clínicas, em cada região do país, principalmente, 
em relação ao atraso no repasse dos recursos 
recebidos pelo Fundo Nacional de Saúde. Além de 
apresentar os principais trabalhos desenvolvidos 
pela entidade, seus resultados e as dificuldades 
enfrentadas para realização de alguns.

Foram realizadas reuniões em Curitiba/PR, durante 
o VII Congresso Sul Brasileiro de Nefrologia; em 

São Paulo/SP, na Feira Hospitalar; em Ouro Preto/MG, 
durante o XII Congresso Mineiro de Nefrologia; em 
Atibaia/SP no XIX Congresso Paulista de Nefrologia; 
no Rio de Janeiro e Brasília. 

A entidade mostrou as ações que estão sendo 
realizadas frente ao Ministério da Saúde e ANVISA, 
também foram discutidas as sugestões dos associados, 
como negociação com secretarias de saúde, ação 
judicial e solicitação de reajuste da tabela SUS

A ABCDT busca, cada vez mais, estar mais próxima 
dos seus associados. 

ABCDT FAZ MAPEAMENTO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS 
ENFRENTADOS PELAS CLÍNICAS DE DIÁLISE
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 A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT é o principal instrumento legal existente, hoje, no Brasil para 
regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. No entanto, devido as alterações das dinâmicas 
sociais, as formas de se relacionar, de produzir e de trabalhar mudam diariamente. Portanto, este instrumento, 
criado em 1940, quando o país tinha características rurais e 60% da população dependia e vivia no campo, já não 
atende mais as novas demandas de trabalho surgidas e transformadas em mais de 70 anos, sendo necessário sua 
atualização para caminhar junto à evolução e inovação da sociedade.
 Salienta-se que o respeito as escolhas individuais, aos anseios particulares e peculiares é garantido pela Lei 
maior. Não faz mais sentido a lei ignorar a manifestação de vontade das partes e do coletivo, para insistir na ideia 
de que o Estado deve dizer o que é melhor.
 Assim, a publicação da Lei nº 13.467/2017 apresenta um avanço para a modernização das relações de 
trabalho no Brasil por meio da manutenção dos direitos alcançados e ampliação dos mesmos aos trabalhadores, 
em respeito a sua vontade e melhor condição de trabalho.
 Ainda, as mudanças nas normas que regem as relações de emprego vão possibilitar as empresas de saúde 
mais flexibilidade para negociar as condições de celebração e execução do contrato de trabalho trazendo mais 
segurança jurídica e melhorias para o ambiente de negócio.
 1) JORNADA 12X36 - Alinhado a vontade dos trabalhadores em saúde, o Setor Saúde concentrou seus 
esforços para que a reforma trabalhista contemplasse a possibilidade, com segurança jurídica, de realização da 
jornada de trabalho, usual em estabelecimentos de saúde a mais de 30 anos. A tão comentada e discutida 12x36, a 
modalidade de contratação carrega em si inúmeras vantagens como maior produtividade, pois há períodos maiores 
de descanso, bem como a possibilidade de maior dedicação.
 2) AFASTAMENTO DA GESTANTE E LACTANTE  - Antes da reforma, a CLT previa que a empregada 
gestante ou lactante deveria ser afastada, enquanto durasse a gestação e a lactação, de quaisquer atividades, 
operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre.
 Já com a entrada em vigor da lei 13.467/2017 as gestantes serão afastadas das suas atividades somente 
nos casos em que a insalubridade for em grau máximo, enquanto durar a gestação. Nos casos de atividades em 
grau médio e mínimo, o afastamento se dará quando por recomendação médica de profissional escolhido pela 
empregada, durante a gestação. 
 Nos casos das lactantes, estas também deverão ser afastadas das atividades insalubres em qualquer grau, 
quando apresentarem atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher. 
 Não havendo local salubre para a realocação da empregada gestante e lactante, ela será considerada com 
gravidez de risco, e afastada pela previdência social, recebendo salário maternidade, durante todo o período de 
afastamento. Será devido o pagamento do adicional de insalubridade pelo empregador, à gestante e lactante, com 
a compensação do valor pago, quando do recolhimento das contribuições previdenciárias.
 3) NEGOCIAÇÃO COLETIVA – NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO - A Constituição Federal em seu artigo 
7º, inciso XXVI, reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho como um dos direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais.
 Com a reforma, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho prevalecerão sobre a lei em 16 pontos 
diferentes, tais como jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo mínimo de alimentação de meia hora, 
regime de sobreaviso e trabalho intermitente, participação nos lucros ou resultados da empresa.
 Entretanto, as negociações entre empregadores e empregados não podem tratar de FGTS; 13º salário; 
seguro-desemprego e salário-família (benefícios previdenciários); remuneração da hora de 50% acima da hora 
normal; licença-maternidade de 120 dias; licença paternidade; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço; 
repouso semanal remunerado; adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas; 
aposentadoria; seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador; direito de greve; tributos e outros 
créditos de terceiros; e normas relativas à segurança e saúde do trabalhador.
 4) TERCEIRIZAÇÃO - Antes da reforma não havia qualquer previsão na CLT sobre a terceirização, 
contudo, foi sancionada a Lei 13.429/2017 que possibilita terceirizar, por meio de trabalho temporário, definindo 
a responsabilidade subsidiária da empresa contratante em relação ao pagamento das obrigações trabalhistas dos 
empregados da empresa contratada, bem como veda a utilização dos empregados em atividades distintas daquelas 
que foram objeto do contrato com a prestadora de serviços.

 CONCLUSÃO - A Reforma Trabalhista consubstanciada na Lei nº 13.467/2017 não está focada na 
supressão de direitos do trabalhador, mas sim em proporcionar uma legislação mais moderna, que busque 
soluções inteligentes para novas modalidades de contratação que o mundo atual impõe, que aumente a 
segurança jurídica de todas as partes da relação de emprego, enfim, que adapte a CLT às modernizações 
verificadas no mundo nesses mais de 70 anos que separam o nascimento da CLT do momento atual.

POLÍTICA E SAÚDE
Modernização
Dr. Alexandre Zanetti, assessor jurídico da ABCDT 

ARTIGO
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Vários congressistas passaram pelo estande 
da ABCDT durante o XIX Congresso Paulista de 
Nefrologia entre os dias 04 e 07 de setembro/2017 
no Bourbon Atibaia Convention Center, em Atibaia 
/ SP.  

Os visitantes puderam tirar dúvidas 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, tais como assessoria jurídica, assessoria 
de comunicação, assessoria governamental entre 
outros. 

A ABCDT ainda 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. 

ABCDT PARTICIPA DE REUNIÃO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO RIO DE JANEIRO PARA ADIANTAR PAGAMENTO 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 vai adiantar o repasse referente 
às competências de novembro e dezembro/2017. 

ABCDT NO XIX 
CONGRESSO 
PAULISTA DE 
NEFROLOGIA

ATIVIDADES ABCDT

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.

TAXA EXTRA ABCDT

Nos últimos meses a diretoria da ABCDT participou 
de várias reuniões em Brasília (ANVISA e Ministério da 
Saúde) para discutir o fim do reuso de linhas arteriais 
e venosas, e a revisão da portaria nº 389/14. Essas 
reuniões geram um gasto enorme com passagens e 
hospedagens. E muitas vezes, as passagens precisam 
ser emitidas de última hora, o que eleva ainda mais os 
preços. 

Esses custos, somados a manutenção da sede da 
entidade (aluguel de sala, conta de água, energia, 
salário de funcionários, impostos...) gerou um déficit 
muito alto no caixa, que atualmente está praticamente 
sem recursos para manutenção de sua sede. Pois, 

infelizmente o valor arrecado atualmente não está sendo 
suficiente para cobrir gastos extras.

Assim, para o reequilíbrio das contas, a ABCDT está 
solicitando às clínicas que contribuam com uma taxa 
extra de R$ 100,00. Aqueles que queiram contribuir, 
podem fazer depósito bancário: BB – Ag. 3598-X C/C 
459709-5 ou solicitar boleto bancário pelo email: abcdt@
abcdt.org.br / (61) 3321-0663. Mas caso a clínica tenha 
interesse, também pode contribuir com um valor maior.   

A ABCDT tem atuado ativamente no 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. Mas a manutenção desse 
trabalho tão importante depende da ajuda e contribuição 
de todos. 
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Os associados da ABCDT têm nova oportunidade de 
fazer uma discussão para reduzir a carga tributária 
da clínica. O escritório Advocacia Ulisses Jung, que 
já patrocinou de forma bem sucedida duas ações 
coletivas para a ABCDT em matéria tributária, agora 
está ingressando com ações referentes à exclusão do 
ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A tese 
tem como base premissas adotadas recentemente 
em julgados do STF favoráveis aos contribuintes.

Embora tudo indique um resultado favorável ao 
contribuinte, é fundamental ter em conta que o STF 
tem modulado suas decisões em matéria tributária, 
para reconhecer o direito apenas a quem já havia 
entrado com ação até a data do julgamento. Por 
isso, é importante ajuizar a ação o quanto antes 
para proteger os associados de eventual restrição do 
direito.

Além disso, considerando que existe projeto de reforma 
tributária em andamento que ampliará drasticamente 
as alíquotas do PIS e da COFINS, o valor da discussão 
sobre a inclusão do ISS na base de cálculo aumentará 
na mesma proporção, se tornando ainda mais relevante 
do ponto de vista econômico.

ABCDT SE REÚNE COM DEFENSORIA PÚBLICA 
PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DO 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 irá propor uma ação cobrando 
do Ministério da Saúde que faça uma fiscalização 
rigorosa dos gestores e não apenas libere o 
pagamento em dia.

NOVA AÇÃO TRIBUTÁRIA

Para mais detalhes, contatar Dr. Ulisses Jung ou Dra. Luiza Perez (51) 3062 4242 
ou Dra. Ana Claudia Moreira (61) 98134 0042.




