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Medida inviabiliza a atuação das clínicas 
que prestam serviços para o SUS. 
Qualidade do atendimento já é garantida 
por portaria do Ministério da Saúde
A Associação Brasileira dos Centros 
de Diálise e Transplante (ABCDT) 
se posiciona contrária às recentes 
resoluções do Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN) e do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), para 
aumentar a proporção de farmacêuticos, 
enfermeiros e técnicos por sessão 
nas clínicas que prestam serviços de 
terapia renal substitutiva para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). A Associação 
orienta as clínicas a manterem o 
quadro de funcionários, além das 
rotinas de exames e atendimento.
Na visão da ABCDT, que luta por 
condições justas para pacientes 
renais, as propostas dos Conselhos 
não consideram contextos regionais, 
como a carência de profissionais 
especializados em diversos municípios, 
além de inviabilizarem a atuação 
das clínicas, agravando ainda mais a 
situação de assistência aos 123 mil 
pacientes que sofrem de doença renal 
crônica no Brasil. As entidades sugerem 
que a ampliação de profissionais 
aumentaria a qualidade do tratamento 
e reduziria riscos à segurança. 
No entanto, a Sociedade Brasileira 
de Nefrologia (SBN) discorda do 
posicionamento e defende que cada 
clínica tenha a liberdade para dimensionar 
sua equipe dentro da realidade 
local:  “As proporções de enfermeiros
e outros profissionais podem variar 
conforme o grau de necessidade de

ANUNCIE  NA  ABCDT

As mídias sociais da ABCDT (site e facebook) 
estão tendo um excelente desempenho. A 
média de alcance das postagens no facebook 
é entorno de 10.000 e durante a campanha 
“Vidas Importam: A Diálise Não Pode Parar” 
o alcance chegou a mais de 80.000. Foram 
231.963 pessoas alcançadas diretamente 
e 6.121 pessoas alcançadas indiretamente 
e mais de 1.000 compartilhamentos. 
O site também está com excelente 
visualização, com uma média de 7.000 
acessos mensais e durante a campanha 
“Vidas Importam: A Diálise Não Pode 
Parar” o acesso foi em torno de 22.000. 

cuidado dos pacientes, parâmetro 
que pode ser medido de acordo com 
o histórico do serviço, ou conforme 
o avanço tecnológico. O objetivo 
é atender todos os pacientes, sem 
distinção e fazendo o melhor”. 
O presidente da ABCDT, Yussif Ali Mere 
Junior, explica que o corporativismo 
dos Conselhos se sobrepõe à real 
necessidade dos pacientes. “É fato que 
as clínicas de hemodiálise convivem 
sob condições de crise histórica. 
Mas mais do que uma questão 
financeira, não existe demanda 
para esses profissionais excedentes, 
muito menos a necessidade de 
mantê-los em atividades gerenciais, 
como indicam os Conselhos”.
A segurança dos pacientes com 
doença renal crônica é garantida 
pela RDC 11/2014 e pela Portaria nº 
1.675/2018, do Ministério da Saúde, 
que regulamentam o funcionamento 
dos serviços de diálise e normas 
para cadastramento destes junto 
ao SUS. As clínicas de hemodiálise 
somente são credenciadas se atuarem 
conforme tais normas, constantemente 
revisadas pela ANVISA.
Yussif alerta autoridades e a 
sociedade quanto às crescentes 
dificuldades de acesso ao tratamento 
essencial à vida destes pacientes: 
“Nossa maior preocupação está 
ligada à menor oferta de tratamento 
à população. Esses pacientes 
dependem única e exclusivamente 
das sessões de hemodiálise para 
sobreviverem e quanto mais oneroso 
for para a clínica, menos vagas 
elas terão condições de ofertar”.
 

Recadastramento

Criar um futuro   
que vale a pena viver.
Todos os dias. 

Com o mais alto padrão
de tratamento para pacientes 
ao redor o mundo
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ABCDT diverge de ampliação de 
profissionais nas clínicas de diálise

A Associação Brasileira dos Centros de 
Diálise e Transplante – ABCDT atua há 33 
anos representando 60% das 770 clínicas 
de diálise em atividade no Brasil, que aten-
dem ao Sistema Único de Saúde (SUS) e 
a convênio. Mantemos mailing atualizado, 
que abrange mais de 3.000 médicos, além 
de enfermeiros, administradores e toda a 
equipe multidisciplinar. Anunciar nos meios 
de comunicação da ABCDT gera a visibili-
dade da sua empresa no meio nefrológico, 
garantindo a exposição de serviços e produ-
tos a um qualificado público de interesse 
que considera a Associação uma agente de 
mobilização e formadora de opiniões. 
Aproveite essa oportunidade e posicione 
sua marca nos meios de comunicação da 
ABCDT!

Midias Sociais da ABCDT têm 
ótimo alcance  

A Abcdt solicita às clínicas associadas que 
ainda não se recadastraram no site (www.
abcdt.org.br) que façam este procedimento 
visando aumentar a comunicação da enti-
dade. O recadastramento é rápido e fácil.



Após quatro anos que a ABCDT enviou ofício à Procurado-
ria da República do Estado de Minas Gerais denunciando os 
constantes cortes no pagamento da Terapia Renal Substitu-
tiva – TRS, o Ministério Público Federal respondeu ao ofício.
Em maio de 2015 a ABCDT solicitou ao Ministério Publicou que fos-
sem tomadas providências no sentido de normalizar o pagamento das 
clínicas de diálise que prestam serviço ao SUS no Estado de Minas 
Gerais. A Secretaria de Estado da Saúde estava realizando cortes no 
pagamento que variavam de 12% a 15% do valor repassado pelo Minis-
tério da Saúde. Na época, a entidade informou ao MP que já havia 
questionado o motivo dos cortes à Secretaria e, no entanto, não houve 
nenhum retorno.  O MP informou à entidade que a SES/MG afirmou 
não haver cortes de recurso no pagamento da Terapia Renal substitu-
tiva – TRS dos prestadores sob gestão estadual. Em documento a SES/
MG declara que “desde 2004 Minas Gerais deliberou na Comissão In-
tergestores Bipartite (CIB-SUS/MG) o ressarcimento com recursos do 
Tesouro Estadual da diferença entre a produção aprovada no Sistema de 
Informação Ambulatorial do SUS (SIA) e o valor transferido pelo Fundo 
Nacional”.  E acrescenta que “da fonte estadual encontram-se inscritos 
cerca de 9,6 MI em restos a pagar, aprovados em resoluções de res-

sarcimento ao longo de 2018, e que aguardam transferência aos 
beneficiários”.  A ABCDT esclareceu ao Ministério Público que no 
Memorando SES/SUBREG-SPA-DIS.nº 82/2019, em que a Secretaria 
afirma não haver cortes, trata-se do “ressarcimento com recursos do 
Tesouro Estadual da diferença entre a produção aprovada no Sistema 
de Informação Ambulatorial do SUS (SIA) e o valor transferido pelo 
Fundo Nacional.” E que foram publicadas resoluções, como por ex-
emplo, Resolução 6213/2018, Resolução 6258/2018, Resolução 
6556/2019, que determinam a liberação desses “restos a pagar” 
para a Terapia Renal Substitutiva - TRS pela Secretaria de Estado da 
Saúde de Minas Gerais. Porém, conforme checado pela ABCDT, as 
clínicas de diálise que prestam serviço ao SUS ainda não receberam 
esses valores. Diante da afirmação da secretaria que reconhece que 
deve tal recurso e o mesmo já foi aprovado em resoluções de res-
sarcimento ao longo de 2018, a ABCDT solicitou mais uma vez ao 
Ministério Público que interferisse no sentido de liberar esses recur-
sos, normalizando o trabalho dos prestadores, que enfrentam uma 
grave crise financeira e, consequentemente, muita dificuldade para 
manter o tratamento de qualidade para os pacientes renais crônicos. 
 A ABCDT aguarda nova manifestação do Ministério Público Federal. 

Ministério Público Federal responde ofício da 
ABCDT quatro anos após o envio
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ABCDT diverge de ação civil pública que amplia 
proporção de enfermeiros nas sessões de diálise

3| ABCDT

Medida inviabiliza a atuação das clínicas que prestam serviços para 
o SUS e que convivem com histórica crise do setor de nefrologia.
A Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT) se 
posiciona contrária à ação civil pública ajuizada pelo Conselho Federal de 
Enfermagem – COFEN, que suspende os artigos 82 e 83 da Portaria de 
Consolidação nº 3/GM/MS. A medida demanda o aumento da proporção 
de enfermeiros e técnicos por sessão nas clínicas que prestam serviços 
de diálise para o Sistema Único de Saúde (SUS). A Associação orienta 
as clínicas a manterem as rotinas de exames e atendimento. Na visão 
da ABCDT, que luta por condições mais justas para pacientes renais e 
colaboradores da área, a proposta sugerida pela ação civil pública agrava 
ainda mais a situação de assistência aos mais de 123 mil pacientes 
que sofrem de doença renal crônica (DRC) no Brasil. Com a ação, o 
COFEN tenta se sobrepor às decisões do Ministério da Saúde, que não 
foi sequer questionado pelo CONAS, CONASEM, ANVISA. Tampouco 
o Conselho Federal de Medicina (CFM) ou a Sociedade Brasileira de

Nefrologia (SBN) se manifestaram mostrando risco à segurança do pa-
ciente. O presidente da ABCDT, Yussif Ali Mere Junior, acredita que em 
breve a liminar concedida pelo juiz será revista e destaca que o aumento 
da proporção de profissionais de enfermagem encarregados de auxiiar o 
paciente no tratamento da DRC inviabiliza a atuação das clínicas, que 
já convivem sob condições de crise histórica. Além dos constantes atra-
sos no repasse do pagamento da Terapia Renal Substitutiva (TRS) pelas 
Secretarias de Saúde estaduais e municipais.  Yussif alerta autoridades e 
a sociedade quanto às crescentes dificuldades de acesso ao tratamento 
essencial à vida destes pacientes: “Nossa maior preocupação está li-
gada à menor oferta de tratamento à população, uma vez que os pa-
cientes dependem única e exclusivamente das sessões de hemodiálise 
para sobreviverem.  A realidade que estamos vivendo na diálise no 
Brasil é absolutamente incompatível com o sucesso do tratamento”.
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Vidas importam, a diálise não pode 
parar mesmo

Dr. Carlos Pinho - Diretor 

Executivo da ABCDT

Enfrentar a dura realidade da diálise 
exige do paciente resignação e confi-
ança no grupo de profissionais que 
está acompanhando sua doença e 
tratamento. Depender da TRS para 
ter uma vida próxima do normal está 
longe de ser condição simples para o 
indivíduo, e exige do grupo de profis-
sionais conhecimento e amplo preparo.
A Associação Brasileira dos Centros 
de Diálise e Transplante - ABCDT 
acompanha, por todo país, histórias 
relatadas sobre como pacientes renais 
crônicos enfrentam cansativas rotinas 
para fazer seu tratamento nas clínicas, 
muitas vezes, enfrentando ônibus, 
trens, balsas e outros meios de trans-
porte para garantir sua sobrevivência.
Esta é uma situação que impacta 
o doente, a família e todo seu cír-
culo de convivência, seja pela logís-
tica complexa, pela restrição de ativi-
dades e pela dificuldade produtiva.

Segundo dados do Ministério da 
Saúde, 123 mil pessoas estão em 
tratamento dialítico, distribuídos em 70
770 clínicas de diálise pelo país, sendo 
mais de 86% delas do setor privado.
Essas clínicas amargam dificuldades 
financeiras em função dos atrasos 
de repasses estaduais e municipais, 
como também defasagem dos valores 
pagos pelo SUS pelas sessões de 
hemodiálise e pelos tratamentos de 
diálise peritoneal, e, sequer enxergam 
no horizonte reajustes e investimentos.
O governo federal há mais de duas 
décadas mantém o mesmo modelo 
de remuneração, pagando às clínicas 
por sessões de hemodiálise realiza-
das e um valor mensal por paciente 
em tratamento em diálise peritoneal.

 

Abordando simplesmente os modelos 
e não o valor do pagamento, observa-
mos que esse sistema não privilegia 
os prestadores de serviço com melhor 
performance. A qualidade da assistên-
cia não é medida, apesar de todos 
os indicadores contidos na portaria 
nº 1.675/2018 e na NT nº 2/2019 
da ANVISA, que não foram  imple-
mentados. A ABCDT acredita que é 
tempo de começarmos a discutir esse 
modelo de remuneração, que descon-
sidera por completo a qualidade as-
sistencial oferecida aos pacientes, e, 
as eventuais diferenças de desfechos.
Há um movimento claro de várias em-
presas importantes que atuam no setor 
de saúde, buscando trazer à cadeia 
produtiva da qual fazemos parte, con-
ceitos de “medicina baseada em valor”, 
“desfechos clínicos”, entre outros. E 
este discurso já começa a aparecer 
entre os interlocutores governamentais.
Saber se estes conceitos poderão, 
ou não, ser utilizados em nossas 
atividades provocará uma longa 
e acalorada discussão. Mas, não 
podemos ficar de fora desta conversa.

A forte regulamentação do setor faz 
pressupor a uniformidade dos serviços 
prestados, mas, não garante a mesma 
uniformidade quando a questão é 
desfecho clínico e resultados quanto 
à qualidade de vida dos pacientes.

Indicadores definidos de forma trans-
parente, e, com objetivos claros e 
factíveis de serem alcançados pode-
riam ser usados para medir a eficiên-
cia, e, isso poderia ensejar formas 
de remuneração de acordo com essa 
mensuração? Precisamos mudar a 
forma de ver o uso deles, pois, da 
forma como é colocado o assunto 
hoje, eles acabam exercendo a função 
somente punitiva para os prestadores 
que não os cumprem. Mas qual men-
sagem fica então para aquelas que 
superam a expectativa com investi-
mento, melhores práticas e protocolos?
Remunerar melhor os mais eficientes 
trazem valor à cadeia produtiva, que 
se reflete na melhor qualidade de 
vida de todos os envolvidos. Propi-
cia também grande economia de re-
cursos financeiros para o sistema, 
com diminuição de intercorrências, 
internações desnecessárias, leitos 
ocupados indevidamente, etc....

Há décadas a ABCDT defende 
soluções práticas para o pagamento 
médico hospitalar, mas lamentavel-
mente o cenário no Brasil continua 
sendo o de um SUS engessado que 
não reconhece diferenças regionais, 
desvios de performance para mais ou 
para menos, e, outras distorções que 
se espalham pelo Brasil. Trazer este 
tema para discussão é importante 
para todos envolvidos com a Terapia 
Renal Substitutiva - TRS, pois, parece 
que os mercados, público e privado, 
estão encantados com estas ideias.

Temos de nos preparar para que pos-
samos defender os interesses de todos, 
e, desenvolver a capacidade de nego-
ciação dentro desta nova perspectiva, 
em especial no âmbito do Ministé-
rio da Saúde, pois, poderá ser uma 
oportunidade positiva para o setor. 
Por outro lado, temos de nos acaute-
lar quanto a possibilidade de propos-
tas irreais e fora da nossa realidade.

A questão é: se prestadores com melhor 
resultado custam menos ao sistema, 
por que o Brasil ainda não pode remu-
nerá-los de acordo com a performance? 
A qualidade é o foco do trabalho dos 
agentes que atuam com a diálise, 
mas será que, com o uso destas fer-
ramentas, podemos ir além e alcançar 
um ciclo virtuoso social e econômico?
O atendimento e tratamento adequa-
dos geram melhor qualidade de vida, 
possibilitam a reinserção do paciente 
no mercado de trabalho, aumen-
tam a autoestima e o convívio social. 
É deste lado que a ABCDT deve 
se posicionar, e, estar pronta 
para participar deste novo ciclo.
Vidas importam, a   diálise   não   pode  parar!

4| ABCDT
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ABCDT viabiliza pagamentos de clínicas do 
Tocantins, Paraná e Rio Grande do Norte

Mais de 7 mil pacientes renais crônicos recebem o tratamento nos três estados  

Por meio de sua constante atuação e 
articulação junto aos gestores estaduais 
e municipais, a Associação Brasileira 
dos Centros de Diálise e Transplante 
(ABCDT) viabilizou, no mês de agosto e 
setembro, os pagamentos a clínicas do 
Tocantins, Paraná, Rio Grande do Norte 
e Goiás. Estabelecimentos dos quatro 
estados que oferecem tratamento de 
terapia renal substitutiva, por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS), esta-
vam com as contas atrasadas devido 
à falta de repasse aos serviços pre-

stados em julho e agosto de 2019
Mesmo com as dramáticas condições 
de recursos, as clínicas continuaram 
atendendo os 7.220 pacientes com 
doença renal crônica dos três estados. 
No Paraná, 46 clínicas conveniadas 
ao SUS atendem 5.000 pacientes. 
Já no Rio Grande do Norte, 2.080 
pacientes renais são atendidos por 
10 clínicas, enquanto em Tocantins, 
a clínica que estava com proble-
mas, recebe e trata 140 pacientes. 
De acordo com Yussif Ali Mere Jr., 
presidente da ABCDT, o atraso no re-
passe do pagamento da Terapia Renal 
Substitutiva pelas Secretarias de Saúde 
estaduais e municipais aos prestado-
res de serviço ao SUS está entre os 
problemas recorrentes na nefrologia. 
Muitos gestores chegam a

atrasar em mais de 30 dias o 
repasse após a liberação  do 
recurso pelo Ministério da Saúde. 
De acordo com a legislação, o pagamento 
deveria ser feito em cinco dias úteis.
“Travamos batalhas todos os meses e 
seguimos lutando pelo fim dos atrasos 
de repasses, que agravam a situação 
da Terapia Renal Substitutiva”. Yussif 
alerta autoridades e a sociedade quanto 
às crescentes dificuldades de acesso 
ao tratamento essencial à vida destes 
pacientes: “Nossa maior preocupação 
está ligada à oferta de tratamento à 
população, uma vez que os pacientes 
dependem única e exclusivamente 
das sessões de hemodiálise para 
sobreviverem.  A realidade da diálise 
no Brasil é absolutamente incompatível 
com o sucesso do tratamento.”
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ABCDT se reúne com o Senador Rodrigo Cunha

Em meados de setembro a ABCDT representada pelo seu diretor executivo, Carlos 
Pinho, e pelo diretor financeiro, Leonardo Barberes, se reuniram com o Senador Rodrigo 
Cunha do PSDB/AL. A SBN foi representada pelo seu vice-presidente Centro Oeste, Ciro 
Bruno Costa. A reunião foi bastante produtiva, na oportunidade as entidades fizeram 
uma ampla explanação dos maiores problemas enfrentados pelo setor nefrológico.
O Senador se mostrou aberto e interessado ao tema e se comprometeu de es-
tudar formas de tentar ajudar a encontrar soluções para a crise da diálise.
Sobre o Senador: Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscal-
ização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), por onde passam temas de 
grande relevância para o país. É da CTFC a missão de monitorar os gastos públi-
cos; fiscalizar os atos do governo federal e atuar para prevenir a corrupção. Atual-
mente, ele também é líder do bloco PSDB/PSL e presidente do PSDB em Alagoas.

.
 Carlos Pinho, leonardo Barberes, Rodrigo Cunha e Ciro Costa
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Diálise A Pacientes Renais Do RJ Garantida Com 
Cofinanciamento Estadual

mensal de 14 sessões por paciente, o 
repasse estadual será de R$ 633,78.
O município e cada uma das clínicas 
prestadoras de serviços para o SUS 
deverá assinar um termo de adesão e 
o percentual de repasse dessas verbas 
será atrelado a indicadores. Indicador I: 
taxa de ocupação das vagas definidas 
em contrato para o SUS. Meta: 90% 
das vagas ocupadas por pacientes SUS. 
Este indicador tem peso 2. Indicador II: 
percentual de pacientes que iniciaram 
o tratamento ambulatorial e tiveram a 
confecção de FAV em 60 dias após a 
data da regulação. Meta: 100% (este 
indicador tem peso 1). Indicador III: 
percentual de pacientes novos com 
encaminhamento para o cadastro em 
serviço de transplante. Meta: 100% dos 
pacientes novos, iniciando tratamento 
a partir da publicação da Resolução. 
(Este indicador tem peso 1). O 
enquadramento da faixa de pagamento 
é definido pela soma dos resultados dos 
indicadores descritos no parágrafo 2º 
do Art. 8º, divididos por quatro faixas:
I – Cumprimento da meta de 
100% a 95% corresponde ao 
repasse de 100% do incentivo;
II – Cumprimento da meta de 94% 
a 80% corresponde ao repasse de 
80% do valor do incentivo por vaga;
III – Cumprimento da meta de 79% 
a 70% das metas físicas pactuadas
corresponde ao repasse de 70%
do valor do incentivo por vaga;
IV – Cumprimento menor de 70% da meta
não fará jus ao recebimento do repasse.
Carlos Pinho, diretor executivo da 

A proposta da Associação é estender 
o benefício aos demais estados 
brasileiros, possibilitando o trata-
mento a mais de 123 mil pacientes.
A Associação Brasileira dos Centros de 
Diálise e Transplante (ABCDT) comem-
ora a publicação no Diário Oficial do 
cofinanciamento da Terapia Renal Sub-
stitutiva (TRS) para clínicas de diálise 
do estado do Rio de Janeiro, desde que 
aprovados os indicadores de operação. 
A medida, que será viabilizada com 
recursos do governo estadual, passa a 
valer a partir de 23 de setembro/2019, 
cobrindo o déficit entre os custos das 
sessões de diálise e o valor repassado 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
que em média é de R$ 650. Este é o 
resultado do trabalho e esforço conjun-
to da ABCDT e da Aliança Brasileira de 
Apoio à Saúde Renal (ABRASRENAL).
O cofinanciamento foi aprovado na 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
da Assembleia do Rio de Janeiro, que 
levou em consideração “que o valor 
do procedimento de hemodiálise e a 
confecção da FAV pagos pela tabela 
SUS, através da APAC, não cobre 
o custo real dos procedimentos de-
scritos, conforme estudo apresen-
tado pela ABCDT e ratificado pela 
Secretaria de Estado de Saúde”.
Será considerado um conjunto de cri-
térios que deverão ser cumpridos pelas 
clínicas para que as mesmas garantam
a liberação do recurso. Na prática, o
estado cobrirá o déficit entre o valor de
repasse do Ministério da Saúde é de 
R$194,16. Considerando uma média
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ABCDT atuou em prol dessa política, que equaliza o déficit entre custos do trata-
mento com o valor pago pelo Ministério da Saúde. 

ABCDT, comemora a conquista junto 
ao governo estadual, mas lembra da 
necessidade de institucionalizar o 
repasse e de estender o cofinanciamento 
aos demais estados brasileiros. “Essa 
medida representa um marco para o 
setor da nefrologia. O Rio de Janeiro se 
posiciona como pioneiro da iniciativa, 
mas continuaremos trabalhando para 
que essa política indutora que equaliza 
o prejuízo das clinicas com a TRS, seja 
adotada em todo o país”. Pinho alerta: 
“Buscamos soluções para equilibrar 
as operações dos estabelecimentos, 
ampliando a oferta de tratamento 
aos pacientes renais, que dependem 
única e exclusivamente das sessões 
de hemodiálise para sobreviverem”.
Cenário no Rio de Janeiro: 
Levantamento feito pela Superin-
tendência de Atenção Especializada, 
Controle e Avaliação (SAECA/SGAIS) 
mostra que em julho de 2019 exis-
tiam 125 pacientes na fila para TRS, 
sendo 68 do Rio de Janeiro e 33 de 
Campos. Considerando os leitos dis-
poníveis no estado, o total de vagas 
pode chegar a 9.147, para 8.664 pa-
cientes em tratamento. A distribuição 
das vagas, no entanto, não atende à 
demanda reprimida, pois no caso da 
TRS é fundamental que haja disponibi-
lidade em localidade próxima, devido à 
frequência do tratamento.É muito im-
portante que as clínicas entre em con-
tato com o seu gestor local, apresente 
a Resolução e definam o seu contrato.
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Vagas para hemodiálise são barradas por 
Secretarias de Saúde

A espera de pacientes com 
doença renal crônica para a Terapia 
Renal Substitutiva (TRS), que filtra 
artificialmente o sangue, é uma dura 
realidade em diversos municípios 
brasileiros. Diante da falta de vagas para 
hemodiálise nas clínicas credenciadas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
muitos pacientes ficam internados 
nos hospitais públicos – ocupando 
leitos vitais a milhares de outras 
pessoas. A origem do problema em 
Brasília (DF) e Ananindeua (PA), por
exemplo, é a burocracia das 
Secretarias Estaduais de Saúde. 
Clínicas estão há meses com salas
e equipamentos de diálise parados 
aguardando liberação do governo.Na 
capital federal, 1.600 pacientes são 
atendidos com a TRS por meio de sete 
clínicas conveniadas. No entanto, a 
oferta não é suficiente para atender a 
demanda do Distrito Federal e entorno, 
e o acolhimento de novos pacientes não 
é possível, devido à falta de liberação 
do GDF, inviabilizando o tratamento 
a novos usuários. Em vista dessa 
impossibilidade, uma lista de espera se 
forma e cresce a cada dia, agravando 
o problema da saúde pública. Até 
agosto deste ano, 70 pacientes do DF 
aguardavam a liberação de vagas para 
o tratamento em caráter ambulatorial.
Enquanto isso, o Instituto de Doenças 
Renais (IDR), de Samambaia, que 
investiu nos últimos anos milhões 
de reais na modernização das 
instalações, na aquisição de novos 
equipamentos e na ampliação de 
infraestrutura operacional, atende 
280 pacientes e tem capacidade 
ociosa para atender outros 200 
doentes renais crônicos. Desde abril, 
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Burocracia na instância pública impede abertura de novas vagas para pacientes 
renais crônicos. Situação obriga doentes a ficarem meses em hospitais.

o Instituto enfrenta a burocracia 
pública para oferecer atendimento 
a essas centenas de pessoas, 
mas sequer recebeu retorno por 
parte da Secretaria de Saúde do 
DF sobre os ofícios informando 
e reiterando a disponibilidade. 
O descaso no setor da nefrologia se 
tornou cotidiano em plena capital 
do Brasil, conforme aponta Edson 
Santos, sócio administrador do IDR.

“No caso das 
vagas, sequer 

estamos  discutindo 
valor pago por 

sessão. Enquanto 
deveríamos estar 

ocupados com nossos 
pacientes,com 

a qualidade dos 
serviços e com novos 
tratamentos, ficamos 

de mãos atadas”,

explica Santos, com indignação. 
Ele reitera: “O cidadão tem o direito 
de receber a hemodiálise e por 
isso o Instituto tem se esforçado 
para ampliar o atendimento – 
mas tem sido em vão até aqui”. 
Como funciona :O processo para 
novas vagas consiste basicamente 
no protocolo de ofício na Diretoria 
de Contratos das Secretarias de 
Saúde. Internamente, o documento 
é enviado para o executor de cada 
especialidade – no caso, a nefrologia, 
que avalia se há carência nos 
serviços, com posterior demanda de 
providências para novas contratações. 
De acordo com dados da ABCDT, há 
um déficit de duas mil vagas por ano 

nos serviços de hemodiálise no Brasil.
Associação Brasileira dos Centros 
de Diálise e Transplante (ABCDT) 
alerta as autoridades e a sociedade 
quanto às crescentes dificuldades de 
acesso ao tratamento, essencial à vida 
destes pacientes. Yussif Ali Mere Jr, 
presidente da Associação, destaca que 
as clínicas tentam cumprir seu papel 
e ainda ampliar a demanda, mas o 
governo não coopera. “Nossa maior 
preocupação está ligada à menor 
oferta de tratamento à população, 
uma vez que os pacientes dependem 
única e exclusivamente das sessões 
de hemodiálise para sobreviverem. A 
realidade que estamos vivendo na diálise 
no Brasil é absolutamente incompatível 
com o sucesso do tratamento”.
Caos também no Pará: A situação 
se repete na região metropolitana 
de Belém, mais especificamente em 
Ananindeua. A clínica Top Nefro, 
que atende 120 pacientes pelo SUS, 
batalha desde junho para dobrar 
o número de atendimentos – mas 
enfrenta total desorganização na 
Secretaria Municipal de Saúde. A 
situação começou a ser corrigida 
após pressão do Ministério Público, 
que foi alertado pelas famílias dos 
pacientes sobre a falta de atendimento 
e as dramáticas condições de saúde. 
Inicialmente foram liberadas vagas para 
30 pacientes, restando a capacidade 
para atender outros 70 doentes renais. 
Eduardo Daher, proprietário da clínica, 
conta que dos 30 novos pacientes, 
a maioria foi transferida de leitos de 
hospital. “A situação é muito triste e 
descabida. Cada hora a Secretaria 
tem um argumento diferente. O que 
mais dói é ver pacientes morrerem 
na fila”, ressalta Daher. Ele conta que 
a clínica atende duas pacientes do 
município de Tailândia, localizado a 
250 km de Belém, mesmo sem ter a 
APAC, devido à gravidade dos casos. 
Considerando todo o estado do Pará, 
mais de 100 pacientes aguardam 
na fila o atendimento de diálise.
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Sem gestão não adianta investir em 
tecnologia de ponta.

Inovação é o tema em discussão atual-
mente nos fóruns de saúde, inovações 
tecnológicas tanto na atenção como 
na gestão. A realidade financeira que 
a maior parte do setor de saúde vive 
torna essa discussão um sonho muito 
distante e a grande maioria dos hos-
pitais brasileiros são de menos de 60 
leitos, sem geração eletrônica de contas 
para o Sistema Único de Saúde SUS 
e para a saúde suplementar, apesar 
de ambos já estarem disponíveis para 
tal. Como se não bastasse  ainda 
temos que lidar com uma resistên-
cia cultural à mudança de médicos e 
profissionais de saúde, que passam 
por questões bem mais simples como 
aceitação de rotinas estabelecidos pelo

núcleo de segurança do paciente, in-
corporação de sistemas integrados de 
gestão, estabelecimento de proces-
sos gerenciais que no mundo cor-
porativo extra saúde é condição sine 
quanon para a vida de uma empresa.
É preciso entender que antes de in-
teligência artificial na atenção à saúde, 
cirurgia robótica ou protonterapia no 
combate ao câncer, a grande maioria 
dos serviços de saúde pelo país precisa 
ainda discutir um tema antigo, que é 
a gestão. Um tema que já se tornou 
cansativo, muitas teorias propostas, en-
saios criados para grandes grupos hos-
pitalares, porém, em alguns segmentos  
da saúde está com os pequenos, “os 
sem condições” financeiras de pagar

consultorias caríssimas. São sistemas 
de gestão impagáveis, mas ao mesmo 
tempo, se “os pequenos” quiserem se 
manter no mercado terá que faturar sem 
perdas, cobrar a tempo, comprar melhor, 
ter seu serviço sob controle para  cum-
prir normas e exigências sanitárias cada 
vez maiores e mudar a cultura corpora-
tiva. E uma forma de promover essa mu-
dança é a alta direção, tendo dados que 
demonstre a performance da instituição 
e a melhoria que está conseguindo nos 
mais diversos setores, graças a esse novo 
modelo gerencial que se instalou. Esse 
é um passo tecnológico, transforma-
dor, não é inovador, mas é sustentável.

Leonardo Gigliotti 
Diretor Financeiro da ABCDT
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MULTIRIM - Unidade de Diagnóstico e Terapia 
Renal recebe certificado internacional

Nos próximos três anos, a clínica 
deverá usar seu roteiro de desem-
penho da qualidade para docu-
mentar e acompanhar seus es-
forços de melhoria. E também 
continuar usando os padrões e 
indicadores para orientar suas ini-
ciativas de melhoria da qualidade.
O processo de certificação durou 
quase dois anos e a Multirim é o 1º 
Grupo da região Norte/Nordeste a 
ter clínica satélite com certificação 
internacional e o segundo do Brasil. 
O 1º Grupo foi a Fundação Pró Rim 
de Joinville, em Santa Catarina.

A Multirim de Pernambuco rece-
beu nesta terça-feira (21/10/2019) 
o Credenciamento - Diamond no 
âmbito do Programa de Credencia-
mento Qmentum International IQG.
O certificado é um reconheci-
mento pelo compromisso da 
clínica em fornecer serviços de 
saúde seguros e de alta qualidade.
Uma característica única do pro-
grama internacional Qmentum IQG 
é a facilidade com que os princípios 
de credenciamento e melhoria con-
tínua da qualidade podem ser in-
tegrados em operações e serviços. 

“Essa conquista tem uma grande 
importância, pois este método 
de certificação proporcionará a 
melhor segurança e qualidade da 
assistência aos nossos pacientes”

declarou Dr. Wagner Babosa  di-
retor da Multirim. A cerimônia de 
entrega do certificado deve ser em 
novembro/2019 e possivelmente 
contará com a presença do Cônsul 
Canadense. 



Sem gestão não adianta investir em 
tecnologia de ponta.
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