




























“ A  a ç ã o  f o i  u m  s u c e s s o  e  a g r a d e c e m o s 

especialmente a atuação dos pacientes, que 

mesmo com suas batalhas diárias, protagonizaram 

esse movimento! Em diferentes municípios, 

inúmeras pessoas se mobilizaram em prol de uma 

causa nobre e necessária. Um grande público 

auxiliou na repercussão positiva do Dia D e agora 

seguimos lutando em prol da causa da diálise no 

Brasil”, celebra o presidente da ABCDT.

Em 29 de agosto, a campanha “Vidas importam - A 

Diálise não pode parar” mobilizou mais de 200 

clínicas de diálise associadas à ABCDT, sociedade, 

e m p r e s a s ,  i n d ú s t r i a s ,  m é d i c o s ,  e q u i p e s 

multidisciplinares e familiares de pacientes renais 

crônicos, promovendo diversas ações, como 

aferição de pressão, distribuição de folderes, 

conversas com especialistas e audiências públicas 

com parlamentares, dentre outras ações. 

Pelo segundo ano consecutivo, a Associação 

Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante 

(ABCDT) realizou o Dia “D” da Diálise em mais de 40 

cidades do país para alertar sobre os graves 

problemas enfrentados por clínicas que prestam 

serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), que 

ameaçam o atendimento de 122 mil pacientes 

renais crônicos que dependem de diálise no Brasil.

A Associação iniciou um abaixo assinado para 

enviar ao governo federal como demonstração da 

grande preocupação com a vida de milhares de 

pacientes renais crônicos no Brasil.

Mais investimento no setor e melhor remuneração 

às mais de 700 clínicas de diálise, que têm a missão 

de garantir tratamento de qualidade e acesso a 

todos os pacientes renais crônicos, foram as 

principais reivindicações dirigidas pela mobilização 

ao governo. De acordo com o presidente da ABCDT, 

Yussif Ali Mere Júnior, a crise é causada por falta de 

investimento e de repasse do valor das sessões de 

diálise às clínicas, o que gera redução de oferta de 

tratamento à população.  “A real idade que 

enfrentamos na diálise no Brasil é absolutamente 

incompatível com o sucesso do tratamento”, afirma.

DIA "D" DA DIÁLISE REÚNE MAIS DE 16 MIL PESSOAS EM 

DEFESA DO TRATAMENTO RENAL

ABCDT inicia abaixo assinado para demonstrar ao governo federal a grande 
preocupação com a vida de milhares de pacientes renais crônicos no Brasil
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FIQUE LIGADO!!
O PORTAL DA SBN
ESTÁ SENDO REPAGINADO!

Em breve um , com cara NOVO SITE

nova, mais conteúdo, informação 

de qualidade, interativo, atualizado 

e de fácil navegação estará no ar. 

AGUARDEM!









Exclusivo para associados
















	1: p1
	2: p2
	3: p3
	4: p4
	5: p5
	6: p6
	7: p7
	8: p8
	9: p9
	10: p10
	11: p11
	12: p12
	13: p13
	14: p14
	15: p15
	16: p16
	17: p17
	18: p18
	19: p19
	20: p20
	21: p21
	22: p22
	23: p23
	24: p24
	25: p25
	26: p26
	27: 27
	28: p28
	29: p29
	30: p30
	31: p31
	32: p32

