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As Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), têm, cada vez mais, 

comprometido os custos da assistência à saúde.

O avanço tecnológico nessa área tem sido vertiginoso, especialmente em 

algumas especialidades como cirurgias de coluna, ortopédicas e 

endovasculares;

OPME





Denúncia 2015



Recebimento e 
processamento 
dos materiais

Nasce implante... 



ViVe ÓrTeSe / PrÓtEsE

Uso correto em 
sala, 

justificativas, pós 
operatórios



MoRrE... eXpLanTe!

Processamento 
dos explantes

E.....



Rdc 15/2012

Art. 108 No CME Classe II, os produtos para saúde oriundos de explantes devem ser 
submetidos ao processo de limpeza, seguida de esterilização.

§ 1º Após o processo de esterilização, estes explantes podem ser considerados 
como resíduos sem risco biológico, químico ou radiológico e devem ficar sob guarda 
temporária em setor a ser designado pelo Comitê de Processamento de Produtos 
para Saúde ou do Responsável Legal pela empresa processadora.

§ 2º Os explantes constituídos de componentes desmontáveis, após a esterilização, 
não devem ser acondicionados na mesma embalagem, de forma a impedir a 
remontagem do produto.
Parágrafo único. É proibida a entrega deste material às cooperativas de catadores 
ou empresas que recolhem materiais inservíveis denominadas de "ferro velho".

Art. 110 O material explantado poderá ser entregue ao paciente mediante 
solicitação formal.



ANTES RDC 15 DEPOIS DA RDC

 O explante era tratado como pérfuro-
cortante, descartado em caixa 
própria e tratado como lixo 
contaminado;

 O paciente que requeria a prótese, 
por exemplo, levava o artigo intacto e 
limpo (risco);

 Não reprocessava os artigos;

 Não tinha termo de solicitação ou 
entrega.

 Reprocessamento do explante, 
inclusive esterilização;

 Liberação do material estéril, 
identificado, “danificado”;

 Termo oficial para solicitação;

 Processo mais “seguro para entrega”.

Antes x Depois

Aumenta consumo 
de água, tempo, 
energia elétrica

Aumenta lixo 
contaminado



Elaboração de 
termo de 
Solicitação

-Elaborar termo de 
orientação antes da 
solicitação do artigo;

-Colocar parte da RDC 
para o paciente entender 
na lei;

-Compromisso social no 
descarte dos artigos (não 
entregar para quem não 
quer; não entregar 
pérfuro-cortante );

-APOIO IMPORTANTE DO 
JURÍDCO.

Orientação / 
Solicitação

Entrega



Termo de Orientação



Termo de Solicitação



Termo de Entrega

Declaração da ciência

RDC 15



Processamento

 Esterilização

 Catalogar os materiais

 Embalar após limpos

 Ciclo mensal contendo 
todos os explantes

 Facilita localização pelo 
lote

 Siderurgia
 Art. 109 

 Os explantes tratados e o
instrumental cirúrgico considerado 

inservível podem ser encaminhados 
para reciclagem, desde que a 
empresa que recebe o material seja 

licenciada para proceder à 
reciclagem destes materiais e o 
serviço de saúde mantenha registro 

dos itens que foram encaminhados à 
empresa.

 Parágrafo único. É proibida a entrega deste 
material às cooperativas de catadores ou 
empresas que recolhem materiais inservíveis 
denominadas de "ferro velho".



QuAnTo
CuStA

tUdO i$$O?



Etapas para avaliação do custo

 Estipular a classificação dos produtos conforme 
tamanho, processos de limpeza e dificuldade – muitas 
vezes lava-se o material até 5 vezes mais que o 
instrumetal normal, por exemplo parafuso...

 Classificar os produtos na medida que fossem 
processados;

 Planilhar os dados dos artigos e gerar cálculo;



Fatores agravantes dos implantes ortopédicos



Fatores agravantes dos implantes ortopédicos



Fatores agravantes dos implantes ortopédicos

Prótese de joelho onde é 
usado cimento ósseo de 
difícil retirada.

Muitas vezes, pela rotina da 
CME, uma prótese pode 
demorar até 3 dias para ser 
limpa



Explantes processados em pós RDC 15





Histórico de Explantes reprocessados em 1 ano  
2015

Explante Grupo Qnt (Maio 2014) Qnt (Maio 2015) TOTAL Valor unitário Valor final

Marcapasso B 6 6 12 R$ 4,78 57,36

Portcath D 2 3 5 R$ 9,56 47,8

Haste C 8 11 19 R$ 7,17 136,23

Placa B 21 6 27 R$ 4,78 129,06

Arruela B 2 12 14 R$ 4,78 66,92

Parafuso B 145 85 230 R$ 4,78 1099,4

Pino de schanz C 5 7 12 R$ 7,17 86,04

Fixador externo E 32 9 41 R$ 9,56 391,96

Prótese de joelho C 0 3 3 R$ 7,17 21,51

Prótese de mama D 8 9 17 R$ 9,56 162,52

Eletrodo cerebral D 0 2 2 R$ 9,56 19,12

Fio B 11 0 11 R$ 4,78 52,58

393 2270,5



Histórico de Explantes reprocessados em 1 ano  
2016

Explante Grupo TOTAL Valor unitário Valor final

Marcapasso B 12 R$ 4,78 57,36

Portcath D 5 R$ 9,56 47,8

Haste C 19 R$ 7,17 136,23

Placa B 27 R$ 4,78 129,06

Arruela B 14 R$ 4,78 66,92

Parafuso B 230 R$ 4,78 1099,4

Pino de schanz C 12 R$ 7,17 86,04

Fixador externo E 41 R$ 9,56 391,96

Prótese de joelho C 3 R$ 7,17 21,51

Prótese de mama D 17 R$ 9,56 162,52

Eletrodo cerebral D 2 R$ 9,56 19,12

Fio B 11 R$ 4,78 52,58

393 2270,5



Considerações Finais

1. Custo do processamento não levado em consideração 
na conta do paciente;

2. Não há produtos de limpeza específico para fragmento 
ósseo em  parafusos ou placas;

3. No processo de limpeza para esses artigos muitas vezes 
requerem  usos de escovas especiais à estagnação;

4. O cimento ósseo não tem removedor específico para 
limpeza 



Desafios

• Tratar explante com segurança;

•Atender RDC e direito do paciente

•Zelar pela segurança operacional

• Atender a demanda com menor custo



Desafios e caminhos

• Inserir a CME nos processo de conta paciente;

•Elaborar estratégia para negociação da taxa da CME na taxa 
de sala cirúrgica

•Estratificar as qualidades/custo das caixas cirúrgicas por 
procedimento

•Colocar a CME em evidência quanto unidade geradora de 
recurso para procedimento cirúrgico



ObRiGaDa!!

lia.romero@hospitalveracruz.com.br

www.eagoracentrocirurgicoecme.com
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