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 O que é OPME?  

As órteses, próteses e materiais especiais – OPME são os insumos necessários às 

intervenções médicas ou odontológicas, utilizados nas práticas preventivas ou 

terapêuticas. 

De acordo com a Agência Nacional de Saúde – ANS órtese é entendida como qualquer 

material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou 

tecido, cuja colocação ou remoção necessite de ato cirúrgico.  

Em relação às próteses, são definidas como “qualquer material permanente ou 

transitório, que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido.” 

Já os materiais especiais, se configuram como insumos médicos que auxiliam os 

procedimentos terapêuticos, sendo implantáveis ou não implantáveis. 
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Qual o gasto com OPME?  

Quando se trata de OPME é importante analisar seu impacto financeiro, causado nas 

instituições de saúde.  

Estudo recente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar - IESS abordou o tema 

distorções no gasto com OPME.  

Para saber um pouco mais, acesse o artigo “Distorções no gasto com OPME – o que 

está causando os altos valores pagos por produtos para saúde no sistema de saúde 

suplementar?”  

Ficar atento aos custos é essencial no setor de OPME, uma vez que a sinistralidade das 

operadoras de saúde, compreendida como a relação entre a sua receita e os custos 

assistenciais, cresce a cada ano.  

https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/texto_discussao_iess_2015.pdf
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/texto_discussao_iess_2015.pdf
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/texto_discussao_iess_2015.pdf
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O índice de Variação de Custos Médico-Hospitalares - VCMH é o principal indicador 

utilizado pelo mercado de saúde suplementar, como referência sobre o comportamento 

de custos. 

 De acordo com pesquisas do Instituto de Estudos de Saúde Complementar - IESS, o 

custo das operadoras de planos de saúde, apurado pelo Índice de Variação de Custos 

Médico-Hospitalares (VCMH), alcançou alta de 19,3% nos 12 meses encerrados em 

dezembro de 2015.   

Neste mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

registrou elevação de 10,67 % na inflação geral no país.   

Com estes dados é possível avaliar a importância do gerenciamento efetivo das órteses 

e próteses, uma vez que esses materiais representam grande impacto nas instituições 

de saúde. 
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Taxa de sinistralidade das operadoras médico-hospitalares, por 

modalidade da operadora (Brasil - 2013-2015) 
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Portanto, dedicar um setor específico para o gerenciamento das OPMEs certamente 

representa uma medida que trará resultados positivos, significativos, à gestão da 

sinistralidade das operadoras de saúde.  

Atualize-se! O IESS sempre divulga as mais novas informações sobre a Variação de 

Custos Médicos Hospitalares - VCMH. 

Contexto 

Atualmente existem determinados fatores que representam novos desafios à gestão da 

sinistralidade das operadoras de saúde.  

No que se refere a OPME, o conhecimento técnico e de gestão é fundamental para o 

alcance de melhores resultados.   

http://iess.org.br/?p=publicacoes&id_tipo=13
http://iess.org.br/?p=publicacoes&id_tipo=13
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A busca pela qualidade dos materiais e custos viáveis devem ser objeto de especial 

atenção.   

Clientes e beneficiários, fornecedores, o governo e as agências reguladoras, as redes 

prestadoras de serviço e os profissionais de saúde, assim como o próprio impacto 
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tecnológico, são elementos que devem ser analisados.   

 

É importante destacar que o aumento dos custos da assistência médica também é um 

reflexo das transformações sociais.   

É inegável que o aumento da expectativa de vida e o acesso à tecnologia promoveram 

melhor nível de informação, agregando maior proteção à população, como 

consumidores.  

Também é importante destacar que os avanços tecnológicos permitiram uma atuação 

médica abrangente. Quanto maior as possibilidades de intervenções que produzam 

resultados satisfatórios, maior o desejo dos profissionais de saúde em promover 

qualidade de vida.   
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Áreas a serem avaliadas continuamente  

As órteses, próteses e materiais especiais representam um setor de extrema 

importância na gestão de saúde, de modo que determinadas áreas demandam uma 

avaliação contínua para melhores resultados das operadoras e dos hospitais.  

O departamento jurídico deve elaborar contratos definindo os critérios e formalizando 

entre as partes as demais regras referentes aos serviços, como regras de utilização e 

remuneração de instrumentais e equipamentos utilizados em procedimentos.  

Ações destinadas à medicina preventiva são essenciais para a conscientização acerca da 

necessidade de mudanças nos hábitos de vida.  

A identificação das órteses e próteses que possuem maior impacto financeiro, para que 

se inicie a gestão desse grupo de OPME. Esta ação também é conhecida como 

codificação da curva A.   
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Outra área que necessita de avaliação constante é a padronização de OPME, 

identificando aqueles materiais que, embora com nomenclaturas distintas, possuam a 

mesma finalidade e efetividade.  
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Composição de uma fatura  

Vários materiais e serviços, como laboratório, diárias, medicamentos, honorários, 

compõem uma conta hospitalar.   

As órteses e próteses podem representar até 80% desta fatura.   
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 Para uma análise criteriosa e detalhada das órteses e próteses é imprescindível a 

atuação de um profissional com conhecimentos especializados em OPME.   

Algumas operadoras têm implementado a prática de instituir um setor específico para 

tratar dos materiais de alto custo, os denominados núcleos de OPME. Outras têm 

optado pela estratégia de formar parcerias com especialistas, que atuam 

especificamente neste setor.  

Outra prática que proporciona grandes resultados é a utilização de protocolos de 

Procedimentos X OPME. Esses protocolos contemplam a listagem de códigos, conforme 

Rol Nacional e materiais básicos para os procedimentos, baseando-se nas diretrizes das 

sociedades especialistas. 

 Aproveite e conheça um protocolo de procedimento.  
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Processo de auditoria  

Em todas as organizações, o ato de auditar é essencial para garantir a excelência da 

gestão financeira e retornar à instituição dados concretos e mensuráveis, 

proporcionando ações mais adequadas e garantindo a saúde corporativa.  

A auditoria confere credibilidade, uma vez que o objetivo é investigar as informações e 

divulgá-las, tendo como princípio a transparência dos dados coletados. Assim, 

credibilidade e veracidade são duas premissas indissociáveis ao se realizar uma 

auditoria. 

Com a análise de processos, é possível estabelecer todos os sub processos inerentes, 

identificando as práticas mais positivas e também aquelas que precisam ser alteradas. A 

fiscalização dos processos busca maior produtividade, lucratividade e adequação aos 

valores da instituição.  
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Quando auditar se torna uma prática institucional, necessariamente haverá maior 

controle por parte da corporação. Ao mesmo tempo em que vários processos de 

acompanhamento são criados e implementados, percebe-se que os desvios, de 

qualquer natureza, passam a ser menos viáveis, uma vez que o fluxo se torna mais 

eficiente, evitando perdas e situações imprevisíveis. 

Ao contextualizar OPME, foi verificada a crescente necessidade de acompanhamento na 

gestão destes dispositivos, tendo em vista o impacto causado pelos materiais especiais, 

tanto no que diz respeito às questões financeiras quanto aos resultados vitais e sociais. 

No processo de auditoria de OPME, deve ser ponderada, além da questão do custo, a 

qualidade do que está sendo empregado no processo de assistência ao paciente.   

Portanto, deve ser observado o controle da qualidade da assistência prestada, a um 

custo compatível com a disponibilidade de recursos, mantendo equilibrada a relação 

custo-benefício para todos os envolvidos.  
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Estratégias para auditoria em OPME 

Na auditoria dos materiais de alto custo – OPME, algumas estratégias iniciais são 

fundamentais para a produção de bons resultados. 

É essencial analisar as cláusulas do contrato, realizar auditorias convencionais, 

especializadas e locais, assim como ficar atento à curva ABC de OPME. 
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Contrato  

Com a Lei 9.656/98, todos os contratos de planos e seguros de saúde, pactuados a partir 

daquele ano, passaram a ser denominados contratos “regulamentados” ou contratos 

novos, enquanto os contratos anteriores à essa legislação passaram a ser intitulados de 

“não regulamentados”.  
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Por isso é necessário verificar a cobertura alcançada pelos contratos, no que se refere a 

OPME, uma vez que antes da Lei 9.656/98 nem todos os contratos davam direito ao 

cliente do plano de saúde utilizar órteses e próteses, caso fosse necessário.  

A partir desta lei, anualmente a ANS divulga o Rol de procedimentos e eventos em 

saúde, especificando o que os planos de saúde são obrigados a fornecer, independente 

de contrato.  
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Sendo assim, é recomendada a verificação do contrato, identificando a cobertura ou 

não cobertura de OPME, identificando as obrigações dos planos e seguros de saúde com 

o cliente, em relação ao que estava acordado anteriormente.   

Também é importante manter-se atualizado sobre as inclusões no Rol de Procedimentos  

da ANS. 

Separamos para você o documento da ANS: COBERTURA - PRÓTESES EM CONTRATOS 

ANTERIORES À LEI N° 9656/98. 

 

 

http://www.ans.gov.br/images/stories/A_ANS/Transparencia_Institucional/consulta_despachos_poder_judiciario/2014-proteses-em-contratos-anteriores-a-lei-9656-98.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/A_ANS/Transparencia_Institucional/consulta_despachos_poder_judiciario/2014-proteses-em-contratos-anteriores-a-lei-9656-98.pdf
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Auditorias convencionais, especializadas e                          

locais 

Em razão da especificidade que envolve os materiais especiais OPME, a auditoria 

especializada é a principal ferramenta de auxílio às operadoras de saúde, para avaliar a 

pertinência quanto ao uso desses materiais. 

As auditorias convencionais representam importante mecanismo de controle dos 

recursos utilizados e dos procedimentos registrados, avaliando variados aspectos que 

integram uma conta hospitalar, tendo vários itens checados pelo auditor.  
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Curva ABC de OPME 

Antes mesmo de empreender esforços na auditoria de OPME, inicialmente deverão ser 

identificados os materiais mais representativos, em termos de custo.  

Para uma identificação mais precisa, indica-se a utilização do gráfico de Pareto, também 

conhecido como curva ABC ou 80-20.  

Este gráfico fundamenta-se nas teorias econômicas do italiano Vilfredo Pareto, que 

desenvolveu um modelo de classificação de informações, a fim de se separar os itens de 

maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número.  

Para elaboração da curva ABC recomenda-se a observância de uma determinada 

sequência. A seguir, você irá encontrar estes passos. 
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 Providenciar relatório dos materiais OPME, consumidos no intervalo de um ano, 

contendo:  

 

o descrição técnica do material 

o fabricante 

o registro ANVISA 

o quantidade consumida 

o valor unitário e valor total – este poderá ser obtido junto ao setor 

financeiro ou setor de auditoria da organização 

 

 Elaborar planilha, compilando os dados citados no item anterior, ordenados por 

colunas 

 Identificar o valor total gasto por material OPME e o valor total gasto referente a 

todos os materiais OPME 

 Ordenar os materiais OPME em sequência decrescente, em relação aos valores 

totais 
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Após este procedimento, é possível identificar os materiais mais importantes em termos 

de valor financeiro - aqueles representativos de 80% do valor total.  

Sobre estes materiais, devem ser priorizadas as ações da auditoria especializada. 
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. Dicas na auditoria de OPME: 
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Para realizar uma auditoria de OPME, é importante atentar para alguns fatores.  

As operadoras no mercado de saúde suplementar já realizam várias ações de auditoria. 

Junto a essas medidas, a ANS instituiu uma Câmera Técnica de Avaliação e Incorporação 

de Novas Tecnologias, que estuda não somente OPME mas também novos exames e 

técnicas cirúrgicas. 

Quando uma operadora de saúde nega algum material de alto custo, mesmo que 

embasada tecnicamente, de imediato cria-se um problema para todos os protagonistas 

do sistema. Para evitar insatisfações, é necessário que haja unidade entre os 

profissionais envolvidos, buscando melhores alternativas para o paciente e garantindo o 

sucesso dos procedimentos cirúrgicos. 
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Por conta da relevância da auditoria em OPME, é extremamente importante a presença 

de um profissional especializado em OPME, no local do procedimento cirúrgico, para 

acompanhar a utilização do material e nas situações em que os custos forem mais 

representativos. 

Por isso essa formação não deve ser competência apenas de um profissional isolado, 

mas de toda uma equipe que se faça presente na instituição. 

Ferramentas virtuais 

Para uma melhor atuação, ao se tratar de OPME, é importante que o profissional possa 

contar com as ferramentas virtuais disponíveis. 

Nos sites da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, do Departamento de 

Informática do SUS - DATASUS e da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
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serão encontradas informações e orientações a serem utilizadas no processo de análise 

das OPMEs. 

A ANVISA atua como agência reguladora desde 1999, junto ao Ministério da Saúde, em 

todos os setores que oferecem produtos e serviços que possam afetar a saúde dos 

brasileiros.  

A partir da lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a ANS inicia sua atuação como 

instância reguladora, junto ao sistema de saúde suplementar. 

Já o DATASUS, passa a integrar o cenário da saúde, no Brasil, a partir de 2011, por 

determinação do decreto Nº 7.530, com o objetivo de democratizar a saúde e aprimorar 

a sua gestão, por meio da informação. 

O acesso a estes sites trará uma série de informações para que você possa se manter 

atualizado e desempenhe com eficiência a gestão das OPMEs. 
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ANVISA 

Ao clicar na guia Consulta a produtos, no site da ANVISA, você terá acesso aos produtos 

para a saúde, sob controle da autarquia Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ao 

clicar na opção Produtos para a Saúde/Acessar, você terá acesso a diversas informações: 

 registro do produto 

 fabricante 

 validade  

 registro 

 rotulagem do produto  

 pertinência ao procedimento   
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Caso seja realizada uma consulta pelo número de registro ANVISA, será retornado:  

 empresa responsável pelo produto no Brasil  

 quaisquer distribuidor necessita de carta de autorização dessa empresa para 

comercializar este material no Brasil 

 referência do produto  

 cada referência se aplica a um material específico 

 origem 

 importado ou nacional  

 validade do registro - normalmente, apresenta duração de 5 anos (em caso de 

registro vencido, produto não poderá ser comercializado) 
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Para verificar se determinado material é exclusivo, poderá ser realizada a busca por 

palavra-chave do material. No resultado poderão aparecer diferentes opções de 

fabricantes ou importadores de materiais no Brasil.  
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Mesmo com o acesso a estas ferramentas, para se estudar a equivalência é necessário 

analisar cada material registrado, individualmente, assim como efetuar a verificação dos 

rótulos. 

Para realizar esta análise, o número do registro ou nome do produto deve ser inserido, 

para concluir a consulta da rotulagem. Serão retornadas as especificações e demais 

orientações do material. 

 

 

 

 

 



   

Guia Gestão OPME - gerenciamento de órteses, próteses e materiais especiais 

 41 

  

É importante destacar que a rotulagem fornece informações importantes, 

indispensáveis para o processo de análise das OPMEs. 

 

 

Sempre que necessário, acesse as ferramentas disponibilizadas pela ANVISA.  

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlato/consulta_correlato.asp
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ANS 

No portal da ANS podem ser obtidas suas diretrizes e pareceres técnicos. Estes 

pareceres, embora não contemplem todas as situações, auxiliam no processo de 

análise, quanto à autorização do material. 

 

 

 

 

 

Amplie seus conhecimentos sobre os pareceres técnicos da ANS. 

http://www.ans.gov.br/aans/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans
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Tabela Compatibilidade SUS 

A tabela de compatibilidade OPME x procedimentos do SUS, embora não seja completa, 

também se configura como uma boa ferramenta de auxílio no processo de análise de 

OPME. 

De acordo com um de determinado procedimento, a tabela identifica os materiais que 

habitualmente são liberados pelo SUS. 

Além desse retorno, a tabela de compatibilidade do SUS também serve como base para 

que operadoras de saúde possam criar seus “gabaritos”, facilitando o processo de 

auditoria e o processo de liberação do material.  

Conheça mais sobre esta ferramenta.  

 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
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NOTIVISA – Sistema de notificação 

O cadastro neste site permite que o usuário receba alertas sobre materiais (problemas 
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identificados em materiais) e outras informações. 

 

Permaneça atualizado, a partir das notificações da Vigilância Sanitária. 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/alertas.htm
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A Gestão OPME tem como objetivo ajudar operadoras de saúde e outras instituições 

por meio de soluções em gestão de OPME, inovando e criando valor no 

gerenciamento dos dispositivos médicos implantáveis.  
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