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NOTA TÉCNICA 
 
Assunto: Força-Tarefa das Auditorias de OPM – Port. GM/MS nº 455, de 25/03/13. 

 
 
No esforço por garantir os princípios do Sistema Único de Saúde entende-se que é urgente 
superar o desperdício de recursos públicos, aumentando a eficiência e a efetividade das políticas 
públicas existentes, efetuando ações na área de controle interno do SUS. 
 
Os gastos do Ministério da Saúde com procedimentos que utilizaram Órteses/Próteses e 
Materiais Especiais – OPM na assistência hospitalar em 2012 foram de R$ 1.059.910.285,01 
(hum bilhão, cinquenta e nove milhões, novecentos e dez mil, duzentos e oitenta e cinco reais e 
um centavo), dos quais 60,42% nas Cirurgias do Aparelho Circulatório, correspondendo ao 
montante de  R$ 640.448.685,34 (seiscentos e quarenta milhões, quatrocentos e quarenta e oito 
mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e 17,58% nas Cirurgias do 
Sistema Osteomuscular, num total de R$ 186.375.082,66 (R$ cento e oitenta e seis milhões, 
trezentos e setenta e cinco mil, oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos). 
 
Esta ação abrangerá a área de aquisição das OPM (em unidades públicas) e a área assistencial 
hospitalar nas unidades que receberam pagamentos relativos a procedimentos cirúrgicos que 
utilizaram OPM na Alta Complexidade em Tráumato-Ortopedia e Cardiovascular, no período de 
janeiro a dezembro de 2012, visto que estas duas áreas corresponderam a 78% dos gastos do 
Ministério da Saúde com OPM em 2012. 
 
Serão auditados também os procedimentos de Tratamento com Cirurgias Múltiplas e Outros 
Procedimentos Com Cirurgias Sequenciais, lançados por estas unidades nas áreas de Tráumato-
Ortopedia e Cirurgia Cardiovascular, pois a crítica do Sistema SIHD/SUS está ajustada para 
permitir neles a cobrança de dois ou mais procedimentos com o mesmo código. 
 
Os critérios utilizados para a seleção das unidades a serem auditadas foram: 

- Apresentar maior frequência (produção) de procedimentos cirúrgicos nas áreas de: 
Tráumato-Ortopedia e Cardiovascular com utilização de OPM, no período analisado. 

- Apresentar maior faturamento dos procedimentos acima citados no período analisado. 
- Apresentar maior faturamento total de OPM nas AIH dos procedimentos cirúrgicos 

acima citados, no período analisado. 
- Apresentar maior valor médio de AIH dos procedimentos cirúrgicos acima citados, no 

período analisado. 
- Utilizar cobrança dos procedimentos de Tratamento com Cirurgias Múltiplas e Outros 

Procedimentos Com Cirurgias Sequenciais nas especialidades de Tráumato-Ortopedia e Cirurgia 
Cardiovascular, permitindo lançamentos de maior quantitativo de OPM.  
 
Considerando o número elevado de procedimentos /AIH e a peculiaridade de cada unidade, a 
análise dos documentos das unidades visitadas deverá ser realizada por amostragem.  Ficou 
estabelecido como critério a análise máxima de 45 AIH/prontuários médicos de pacientes, por 
unidade. Foram selecionadas 20 unidades de saúde localizadas em 13 estados da federação. 


