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Gastos em OPME

10% 

Despesa 
Assistencial*

**Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Relatório_OPME_compilado_low.pdf 





 Aumento da expectativa de vida da 
população;

 Usuários voltados para a tecnologia, com 
melhor nível de informação, melhor 
protegidos como consumidores;

 Atuação médica abrangente - avanços 
tecnológicos;

 Facilidade de acesso;

 NIP;

 Judicialização da Saúde.

AUMENTO DOS CUSTOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA



Características do 
mercado



Assimetria de informações de ordem técnica e econômica:

 Ausência de padronização de denominações/nomenclaturas -
problema mundial;

 Ausência de bancos de preços públicos confiáveis.

Grande Diversidade de Produtos (Mesmos registros na ANVISA, com
vários modelos – registro por família);

 Nomenclatura Simpro/ TUSS (ANS)/ SUS

 Prática comercial usa nomes diferentes dos registrados na Anvisa.

 Início da prática do GMDN – ainda muito genérico

Assimetria de informação: 
nomenclatura



 Placas e Parafusos em Aço – Ossos Longos

 Placas e Parafusos em Titânio - Coluna

 Próteses Articulares

 Fixadores Externos

 Hastes Intramedulares

Diversidade de dispositivos médicos implantáveis



Controle da qualidade da
assistência prestada, a um
custo compatível com a
disponibilidade de recursos,
mantendo equilibrada a
relação custo-benefício.

Conhecimento de OPME.

O que envolve o processo de Gestão em 
OPME?



• Criação de tabela de compatibilidade -
padronizações (implantes x procedimentos)

• Sistema on-line de verificação

• Tabelas de padronização – critérios de inclusão

• Alteração de contratos

• Direcionamento de serviço

• Criação de pacotes

• Equivalência Técnica

ESTRATÉGIAS NA GESTÃO EM OPME



• 3) RESOLUÇÃO CFM N° 1.956/2010 – Disciplina a prescrição de materiais
implantáveis, órteses e próteses e determina arbitragem de especialista
quando houver conflito.

• Art. 1° Cabe ao médico assistente determinar as características (tipo, matéria-
prima, dimensões) das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis,
bem como o instrumental compatível, necessário e adequado à execução do
procedimento.

• Art. 2° O médico assistente requisitante deve justificar clinicamente a sua
indicação, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e as
legislações vigentes no país.

• Art. 3° É vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca
comercial exclusivos.

Resoluções CFM



 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.”

“Art. 942. Os bens do responsável pela
ofensa ou violação do direito de outrem
ficam sujeitos à reparação do dano
causado; e, se a ofensa tiver mais de um
autor, todos responderão solidariamente
pela reparação.”

CO-RESPONSABILIDADE



• Evidência é um conceito fundamental em 
muitas áreas de estudo e trabalho. Advogados e 
juízes buscam evidências na análise dos 
processos.

• Controladores de voo trabalham nos aeroportos 
com radares e instrumentos que possam trazer 
evidências (as mais precisas possíveis), com foco 
na segurança.

• As evidências em saúde são construídas a partir 
de pesquisas científicas que procuram a verdade 
sobre etiologia, diagnóstico, tratamento e 
prognóstico para uma condição clínica. 

Análise da 

evidência 

Construção

de protocolos



Analisando
a tecnologia

• A tecnologia é efetiva?
• Pode causar danos?
• É melhor, igual ou pior a outra com a

mesma indicação;
• Qual o custo de sua incorporação?
• Vale a pena ser empregada?
• Uma vez que o controle dos custos

assistenciais (ética e cientificamente
adequados) é importante na atividade do
auditor, o emprego da ATS permitirá a
escolha de um procedimento menos
oneroso entre vários com a mesma
finalidade.



Algumas sociedades médicas disponibilizam atualmente os materiais básicos 
para os procedimentos.

Exemplo: Sociedade Brasileira de Neurocirurgia -
http://portalsbn.org/portal/wp-content/uploads/2017/08/Manual-DMIS.pdf
Cabe ao auditor filtrar os materiais que possuem cobertura no Rol de 
Procedimentos.

Protocolos

de OPME

http://portalsbn.org/portal/wp-content/uploads/2017/08/Manual-DMIS.pdf


Definição da

equivalência

Produtos médicos com as 

mesmas características 

técnicas, indicações e forma 

de utilização.

Objetivo da tabela de

equivalência

Uniformizar os preços de 

OPMEs e evitar distorções de 

cobrança de materiais 

compatíveis tecnicamente 

dentro das operadoras de 

saúde.



• Grande divergência de preços em itens 

com mesma indicação e características 

técnicas;

• A equivalência permitirá que as serviços de 

saúde identifiquem diferentes marcas de 

produtos, atendendo a solicitação médica 

de forma adequada e qualitativa;

• Agiliza o trabalho das auditorias e 

autorizações.

Qual o motivo 

para criar esta 

tabela?



Exemplo de regras para equivalência técnica (Stents)

Classificar os stents em 1º, 2º e 3º geração 

(análise plataforma, polímero e fármaco).

Equalizar valores e nomenclatura, conforme 

característica técnica.



TABELA DE COMPATIBILIDADE

OPME X PROCEDIMENTOS | SUS

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp



http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimentoCompativelConsulta.jsp

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimentoCompativelConsulta.jsp


De acordo com Manual de Boas Práticas de 

Gestão das Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (OPME) do Ministério da Saúde:

Rastreabilidade

“Capacidade de traçar o histórico, a aplicação 

ou a localização de um item por meio de 

informações previamente registradas”.

O que é 

rastreabilidade?



Área: GGMON

Número: 2639

Ano: 2018

Resumo:

Alerta 2639 (Tecnovigilância) - Scitech Produtos Médicos Ltda. - Endoprótese Solaris - Stent Vascular - Possibilidade de 

perda de esterilização em lotes com suspeita de falha na selagem da embalagem primária.

Identificação do produto ou caso:

Nome Comercial: Endoprótese Solaris - Stent Vascular Nome Técnico: Endoprótese (Vascular) Número de registro 

ANVISA: 10413960173 Classe de Risco: III Modelo afetado: NA Números de série afetados: 111723 - Endoprotese Solaris 

08X060MM 130CM Scitech 111724 - Endoprotese Solaris 08X080MM 130CM Scitech Lotes: 31683, 31684, 31685, 31888 

e 31891

Problema:

A empresa detentora do registro informou que, após identificação de um possível desvio na produção, foram realizados 

testes de tração na embalagem do produto e foi constatada fragilidade na selagem da mesma. Foi realizada a 

rastreabilidade de todos os lotes produzidos com a MP 200452 - BOBINA GRAU CIRURGICO 300MM X 100M e solicitado 

o rastreio dos clientes conforme definido no plano de correção da ocorrência 203/18. Os lotes da MP foram retirados do 

estoque de matéria-prima e segregados no armazém de produtos não-conformes.

Segundo a empresa, os riscos envolvidos numa possível abertura da embalagem primária, antes do prazo de vida útil 

estabelecido, incluem a perda da esterilidade e a contaminação, podendo gerar danos ao paciente. Afirmou que este 

desvio pode ser identificado pelo usuário antes do uso, pois ao retirar o produto da embalagem secundária é possível 

verificar se a embalagem primária está danificada.



Art. 1º Todos os implantes terão seu uso sob a supervisão 

e responsabilidade do diretor técnico das instituições 

hospitalares, cuja autoridade poderá ser delegada a outro 

médico mediante expediente interno. 

Parágrafo único A responsabilidade prevista no caput 

deste artigo é extensiva aos médicos que indicam e 

realizam os procedimentos de colocação dos implantes. 

Art. 3º As etiquetas de identificação dos produtos, que 

deverão conter seus dados completos de fabricação, bem 

como a declaração de origem firmada pelo distribuidor, co-

responsável pelos mesmos, passarão a fazer parte 

obrigatória do prontuário do paciente, onde ficarão 

arquivadas pelo tempo legal exigido. 

Resolução

CFM

Nº 1.804/2006



Art. 4º Ao médico assistente, responsável direto pelo 

procedimento, cabe a obrigação de comunicar ao diretor 

técnico quaisquer defeitos ou falhas na qualidade do 

produto ou em seu instrumental de implante. 

Estes documentos, uma vez aprovados e passando a 

vigorar, representarão, para os médicos brasileiros os 

primeiros passos firmes em direção do uso correto, mais 

seguro e confiável dos implantes e da segurança a que os 

pacientes têm direito. Representarão, ainda, um ponto de 

partida para a racionalização de despesas por parte dos 

sistemas de saúde, sem prejuízo de sua qualidade. 

* Esta resolução descreve a aplicação de cinco 

etiquetas de rastreabilidade. O Manual de Boas Práticas 

da AMB de 2005 também descreve o uso das cinco 

etiquetas.

RESOLUÇÃO

CFM
Nº 1.804/2006



ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

IMPLANTÁVEIS

O fornecedor deverá entregar 5 (cinco) etiquetas,

numeradas de 1 (um) a 5 (cinco), com a identificação do

responsável (o número do CNPJ do fabricante nacional ou

do importador/distribuidor) e com a identificação do

produto ou de cada componente (parte) de sistema

implantável (o nome comercial, o número do registro do

produto no Ministérioda Saúde e o número do lote) para a

fixação nos seguintes documentos:

• a etiqueta com o número 1, obrigatoriamente, no

prontuário clínico do paciente.

• a etiqueta com o número 2, no laudo entregue para o

paciente.

• a etiqueta com o número 3, na documentação fiscal que

gera a cobrança à fonte pagadora.

• A etiqueta com o número 4, disponibilizada para o

controle do fornecedor (registro histórico de distribuição –

RHD).

• A etiqueta com o número 5, disponibilizada para o

controle do cirurgião responsável (principal)



Alguns exemplos de rotulagem de materiais implantáveis



Alguns exemplos de rotulagem de materiais implantáveis



Operadora solicitou análise de um pós-procedimento para a Gestão OPME 

(materiais: cânula e shaver). Durante a análise, foi observado que as 

etiquetas não seguiam o padrão do importador. Em consulta ao próprio 

importador, este material não era fabricado há mais de nove anos e as 

etiquetas realmente não foram confeccionadas por eles. Além disso, o 

fornecedor afirma que as etiquetas foram fabricadas com a autorização do 

importador. Diante do exposto, foi aberta uma consulta a Anvisa que 

respondeu da seguinte forma:

“ Informamos ainda, que é de responsabilidade do detentor do registro junto 

à Anvisa: o Importador ou Fabricante Nacional, imprimir e inserir na 

rotulagem do produto médico, as etiquetas de nacionalização com as 

informações necessárias em conforme com as legislações aplicáveis. As 

etiquetas para serem apensadas ao prontuário do paciente, somente podem 

ser impressas pelos fabricantes dos respectivos produtos. Conforme 

mencionado no questionamento, aparentam ser casos de falsificação de 

produtos. Gostaríamos de receber mais detalhes acerca dos produtos e lotes 

envolvidos, para que possamos efetuar a investigação com a maior agilidade 

possível.”

Caso 1



Operadora solicitou visita no hospital próprio para verificar os processos 

de auditoria no pós-procedimento. Durante a visita, identificou que 

algumas etiquetas anexadas no prontuário são feitas pelo distribuidor.

- O que garante que a etiqueta é do mesmo material pago?

- Como posso comprovar que este material não foi reprocessado?

Caso 2





Não se consegue 

mudar o Futuro fazendo 

como no passado.
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Andrea Bergamini
Diretora Técnica

Gestão OPME

andrea@gestaoopme.com.br

48-32060265


