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Ninguém é contra a evolução 



Mas também não podemos fechar os olhos... 
CPI das Próteses apresentará relatório final em agosto - 

Agência Senado 06/01/2016 
 

Criada em março do ano passado para investigar irregularidades em tratamentos 

médicos com próteses e órteses (aparelhos externos usados para imobilizar ou auxiliar 

os movimentos dos membros ou da coluna), a CPI das Próteses terá até agosto de 2016 

para apresentar a conclusão de seu trabalho. Para o relator da comissão, senador 

Humberto Costa (PT-PE), a CPI teve bom andamento ao fazer audiências públicas 

esclarecedoras e ter a oportunidade de colaborar com o Ministério da Saúde na 

elaboração de uma nova regulação para o segmento. 

O governo federal anunciou a realização de consultas públicas para subsidiar a 

elaboração de um projeto de lei que tipifique como crime de estelionato a 

comercialização fraudulenta de dispositivos médicos implantados (DMIs) por agentes 

públicos ou privados. Também está prevista a criação, até junho de 2016, de um 

registro nacional de implantes, além de uma divisão, no Ministério da Justiça, a ser 

encarregada de combater a fraude e os crimes praticados contra a saúde. As ações 

foram anunciadas em julho em audiência pública interativa da CPI do Senado. 

Os senadores aguardam o projeto do Executivo para avaliar se novas ações serão 

necessárias. O presidente da CPI, senador Magno Malta (PR-ES) quer que as fraudes 

sejam punidas como crime hediondo. O senador já anunciou que, a depender da 

punição proposta pelo governo em seu projeto, a CPI poderá apresentar suas próprias 

propostas. 



Do que estamos falando? 
Próteses têm a função de substituir a função de partes do corpo, como, por exemplo, a prótese de 
quadril (substitui uma articulação), a prótese auditiva (substitui a função auditiva); 
 
Órteses, por sua vez, têm a função de auxiliar a função de partes do corpo, como, por exemplo, o 
aparelho de marca-passo, que auxilia e complementa a função cardíaca através de impulsos 
elétricos; e 
 
Materiais de síntese podem ser definidos, a grosso modo, como materiais especiais que são usados 
para aproximar estruturas orgânicas (tecidos e ossos), dentre os quais podemos destacar placas, 
pinos, parafusos, hastes, entre outros. 
 
Materiais especiais também podem, sob o olhar das operadoras, gestão e regulação, compreender 
produtos de alta complexidade e custo que não se enquadram dentro dos critérios anteriores, tais 
como medicamentos oncológicos, hematológicos e reumatológicos, por exemplo. 
 
Dispositivo Médico Implantável - Órtese e prótese implantável por meio de procedimento médico 
ou odontológico invasivo, bem como os materiais utilizados como instrumental específico para sua 
implantação.  



Por que estamos falando? 



Cenário da Saúde Suplementar 
Os beneficiários de planos de saúde utilizam: 
• 32% dos hospitais gerais; 
• 51% das clínicas; 
• 45% dos serviços de serviço auxiliar de diagnóstico e terapia; 
• 1.041 operadoras médico-hospitalares (eram 2.760 em 1998); e 
• 384 operadoras exclusivamente odontológicas. 
Cerca de 50% dos beneficiários estão vinculados a apenas 26 operadoras. 
Especialmente a partir de 2010, observa-se um crescimento das despesas assistenciais e das 
receitas de contraprestações, que alcançaram em 2014 respectivamente R$105,7 e R$124,5 
bilhões. 



Cenário 
Existem hoje no Brasil mais de 3.670 empresas dentre fabricantes, importadores e distribuidores. A 
indústria brasileira de dispositivos médicos é formada, em geral, por pequenas e médias empresas. 
Estima-se que cerca de 70% das empresas desse setor possuem produção própria, menos de 10% 
dedicam-se unicamente à importação de produtos, e 93% das empresas possuem controle de capital 
nacional. 
O número de empresas atuantes no setor de implantes aumentou cerca de 44% de 1999 a 2008. A 
grande maioria das empresas está localizada no Estado de São Paulo (45% no interior e 34% na Capital).  
Apesar da maior proporção de faturamento ser verificada para os equipamentos, a categoria dos 
implantes foi a que apresentou a maior taxa de crescimento no período de 2007 a 2014, com um 
aumento de 249%, seguido por produtos odontológicos (184%). 
Em 2014, o mercado de dispositivos médicos no Brasil foi de R$ 19,7 bilhões. No caso do subsetor dos 
dispositivos implantáveis, estima-se que ele represente o equivalente a 20% do total, ou seja, cerca de 
R$ 4 bilhões. 
Nos EUA, a indústria de dispositivos médicos aporta um número em torno de 8.000 novos produtos por 
ano no mercado. No Brasil, em média são mais de 14.000 novos produtos por ano. 
No relatório de informações econômicas cada produto é identificado por meio do seu registro sanitário e 
do nome comercial concedido pela Anvisa. As informações recebidas são inseridas no Banco de 
Informações Econômicas de Produtos para Saúde (BIEPS), que em maio de 2015 possuía diversas 
informações sobre 14.222 dispositivos médicos (entre produtos e “famílias de produtos”), dos quais 
cerca de 60% são da área de ortopedia. 
Na Terminologia Unificada da Saúde Suplementar (TUSS) definida pela ANS podem ser encontrados 
mais de 80 mil itens de materiais hospitalares. A Revista Simpro13 – periódico nacional que publica 
preços de referência para produtos para a saúde – traz mais de 34 mil itens cadastrados como 
dispositivos médicos comercializados no mercado brasileiro.  



Market Share 



CITEC e CONITEC 



CONITEC 



CONITEC... Por outro lado 



Onde reside o problema? 

Minha livre tradução (opinião): 
Nosso objetivo, não é de colocar limites 
ou decidir quem receberá, ou não, os 
implantes, mas evidenciar, e se pautar, 
em um modelo de avaliação de 
performance que nos habilite tomar 
decisões, pautadas em resultados e 
informações robustas e confiáveis, para 
todo mercado, seu uso e melhor preço, 
ajudando-nos a definir os indicadores de 
complicações e eficácia, determinando 
os custos para que possamos ter 
sustentabilidade.    



Legislação no Mundo 
Órteses, próteses, bolsas coletoras, equipamentos e materiais para a 
prestação de serviços médico e hospitalar são produtos sociais e 
politicamente sensíveis, motivo pelo qual quase todos os países 
exercem algum tipo de controle sobre seus preços. 

Com efeito, os Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, França, Itália, 
Canadá, Rússia, Japão, China e Holanda, dentre outros, exercem 
algum tipo de controle de regulamentação de preço com variação 
de forma e intensidade de um país para outro, objetivando o acesso 
a medicamentos, órteses e próteses pela população. 

É isso que existe nas economias de mercado do mundo e o Brasil 
não pode se afastar dessa realidade. 
  

A discussão precisa ser mais técnica e inclusiva para que os 
brasileiros, assim como é feito no mundo, decidam o que querem 
em termos de incorporação e resultados, e quanto estão dispostos 
a pagar por isso.  



Legislação no Brasil 
As principais normas editadas pelos conselhos de medicina, relacionadas aos dispositivos médicos implantáveis, são a 

Resolução nº 1.931/2009 (Código de Ética Médica), a Resolução nº 1.956/2010, ambas do CFM, e a Resolução nº. 

273/2015, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP). 

A partir de 2011, com a criação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde 

(Conitec), o Ministério da Saúde passou a sistematizar suas atribuições de incorporação, exclusão ou alteração de novos 

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas, incluídas as órteses, próteses e os materiais especiais. A nova sistemática estabeleceu que a elaboração e 

atualização dos PCDT será baseada em evidencias cientificas, o que quer dizer que levará em consideração os critérios de 

eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das intervenções em saúde recomendadas. 

PROJETO DE LEI N.º 657, DE 2015 (10/03/2015) - Altera Lei que define normas de regulação para o setor farmacêutico e 

cria a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, para definir normas de regulação para o setor de 

Produtos para Saúde.  Compete à CMED, criada pelo art. 5º desta Lei, propor critérios de composição  ou desagregação de 

fatores, seja por produto, por mercado relevante ou por grupos de mercados relevantes, a serem reguladas e precificadas.  

Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI-OPME) instituído pela Portaria Interministerial nº 38, de 8 de janeiro de 2015, 

assinada pelo Ministro de Estado da Saúde, Ministro de Estado da Fazenda e Ministro de Estado da Justiça, envolveu 

representantes dos Ministérios da Saúde, Fazenda e Justiça, e entidades vinculadas, além do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) criou a 

denominação de “dispositivos médicos implantáveis” definidos como “órtese e prótese implantável por meio de 
procedimento médico ou odontológico invasivo, bem como os materiais utilizados como instrumental específico para sua 

implantação.” Sugeriu também a elaboração do “Manual de Boas Práticas em Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
(OPME)”, concluído em junho de 2015.  

RN nº 338/2013, da ANS, prevê relação direta ao procedimento a ser realizado, não sendo autorizadas as órteses e 

próteses não ligadas ao procedimento cirúrgico ou aquelas com fins estéticos.  



Impacto dos impostos no Brasil 



Margens de comercialização 



Margens de comercialização 



Impacto no orçamento  



O que significa na prática 
VALOR APROVADO DATA DA CIRURGIA U.F. ESPECIALIDADE PROCEDIMENTO CODIGO VALOR SOLICITADO 

 R$         177.727,77  08/07/13 PE Coluna Cirurgia p/ escoliose 30715016  R$           197.475,30  

 R$         162.212,00  30/07/13 MG Neurologia Reconstrução craniana 30215048  R$           238.356,30  

 R$         112.313,50  16/07/13 MG Neurologia Troca de gerador 30904129  R$           114.608,00  

 R$         102.244,70  30/07/13 SP Hemodinâmica Embolização de aneurisma cerebral 40812022  R$           125.921,80  

 R$            97.493,77  17/07/13 MG Coluna Artrodese de coluna vertebral 30715016  R$           131.945,48  

 R$            89.136,60  15/07/13 SP Coluna Artrodese de coluna vertebral 30715024  R$           168.869,03  

 R$            83.419,36  31/07/13 SP Buco Maxilo Osteotomia tipo Lefort 30208050  R$           213.047,50  

 R$            75.640,27  01/07/13 SP Neurologia Microcirurgia p/ TU cerebral 4901565  R$           177.231,63  

 R$            71.981,20  23/07/13 SP Coluna Artrodese de coluna vertebral 30715024  R$             71.981,20  

 R$            70.765,63  18/07/13 BA Ortopedia  Artroplastia total de quadril 30724058  R$           101.481,00  

 R$            69.335,00  26/07/13 SP Neurologia Microcirurgia p/ TU cerebral 31401155  R$             77.080,00  

 R$            69.018,50  05/07/13 SP Buco Maxilo Osteotomia a Le Fort  30208050  R$           232.347,50  

 R$            65.300,00  23/07/13 SP Coluna Artrodese de coluna vertebral 30715030  R$             74.088,98  

 R$            62.782,50  08/07/13 SP Ortopedia  Cirurgia dos ossos do pé p/ valgismo 30729181  R$             87.998,00  

 R$            59.217,50  05/07/13 DF Coluna Artrodese de coluna vertebral 30715024  R$           206.240,00  

 R$            54.145,90  12/07/13 MG Hemodinâmica Estudo eletrofisiologico e ablação de arritmias 30911117  R$             55.821,15  

 R$            53.950,81  24/07/13 SP Coluna Artrodese de coluna vertebral 30715024  R$             74.264,48  

 R$            52.386,62  25/07/13 MG Coluna Tratamento cirurgico hernia discal 30715080  R$             52.386,62  

 R$            51.000,00  16/07/13 SP Coluna Artrodese de coluna vertebral 30715024  R$             58.894,00  

 R$         136.730,00  27/08/13 SP Neurologia  Implante de estimulador cerebral 31403140  R$           162.915,50  

 R$            82.120,00  20/08/13 PR Coluna Hernia de disco 30715180  R$             88.570,00  

 R$            80.297,43  13/08/13 PR Coluna Artrodese de coluna vertebral 30715024  R$             83.775,92  

 R$            80.000,00  27/08/13 DF Ortopedia Osteotomia de tornozelo 30727162  R$             98.575,37  

 R$            78.020,00  12/08/13 SP Coluna Espondilolistese 30715113  R$           176.130,00  

 R$            74.435,14  29/08/13 BA Coluna Hernia de disco 30715180  R$             94.051,18  

 R$            70.297,20  16/08/13 SP Buco Maxilo Osteotomia tipo Lefort I 30208050  R$             96.393,50  

 R$            60.918,00  13/08/13 SP  Neurologia Microcirurgia p/ tumores intracranianos 31401155  R$           108.471,60  

 R$            60.266,80  14/08/13 SP Buco Maxilo Osteotomia tipo Lefort I 30208025  R$             83.336,82  

 R$            55.145,00  28/08/13 SP Buco Maxilo Osteotomia a Lefort I 30208050  R$           120.130,80  

R$ 3.572.388,66 se transformaram em R$ 2.358.301,20 – Redução de 34% ou R$ 
1.214.087,46 em 1 mês de análise, auditoria e controle em uma operadora... 



Impacto na Saúde Suplementar 



Impacto na Saúde Suplementar 



Avaliação da ANVISA sobre Mercado 



Avaliação da ANVISA sobre Mercado 



Diferenças regionais no Brasil, ou, 
Nossa vida neste Brazilzão não é fácil... 



Como o assunto é visto pela Justiça 
Uma cirurgia de colocação de prótese de quadril, por exemplo, é denominada artroplastia de quadril e tal procedimento 
não tem razão de existir sem a prótese. Não existe artroplastia sem prótese. 

Destarte, ao negar a cobertura para o material, a operadora de saúde nega autorização para o próprio procedimento 
cirúrgico, cuja cobertura está assegurada na avença. 

A cobertura de próteses, órteses e materiais de síntese vinculados ao ato cirúrgico e de natureza não estética, ressalvada 
hipótese de cirurgias reparadoras, é obrigatória por parte das operadoras de planos e seguros de saúde, sejam os 
consumidores desse serviço titulares de contratos novos ou antigos. 

A cláusula de exclusão desses materiais existente nos contratos antigos não se sustenta perante o Código de Defesa do 
Consumidor e não se pode excluir tais contratos do alcance da Lei n. 9.656/98. 

(Disposições contratuais, principalmente as impostas de forma unilateral, devem ser interpretadas sempre em favor do 
consumidor, conforme prevê o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. A negativa de cobertura desse material 
também representa prática de conduta abusiva, pois exige vantagem excessiva do consumidor, nos moldes do artigo 39 
da Lei n. 8.078/90. E, sendo abusiva a cláusula que exige vantagem excessiva do consumidor, restringe direitos e 
obrigações contratualmente assegurados e, ainda, inerentes à natureza do contrato, nula é a sua disposição, conforme 
dispõe o artigo 51, IV e § 1º, II, da referida lei do consumidor. Também deve ser observado que, conceder direito ao 
tratamento cirúrgico e vedar o acesso ao material necessário para propiciar o adequado atendimento demonstra 
flagrante defeito na prestação do serviço, tal como destaca o artigo 14 da Lei 8.078/90.) 

Considere-se, ainda, que os contratos de planos de saúde são contratos de execução continuada e devem se submeter a 
lei vigente na ocasião em que surgir a demanda pelo serviço contratado. 

Também não se pode admitir que a discordância entre o material indicado pelo médico assistente e aquele oferecido 
pela operadora de saúde prejudique o bem-estar do paciente. 

Nesse ínterim, importante destacar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, recentemente, sumulou o entendimento de 
que: 

“SÚMULA 93: A IMPLANTAÇÃO DE “STENT” É ATO INERENTE À CIRURGIA CARDÍACA/VASCULAR, SENDO ABUSIVA A 
NEGATIVA DE SUA COBERTURA, AINDA QUE O CONTRATO SEJA ANTERIOR À LEI 9.656/98.” 

O entendimento sumulado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo foi de fundamental importância para tornar uniforme a 
jurisprudência no Estado de São Paulo. 



Por isso... 



Por isso..., também 
Paciente ganha 9 em cada 10 ações contra plano de saúde - Folha de São Paulo 18/01/2016 
Estudo da USP mostra que 92,4% das decisões judiciais contra planos de saúde da cidade de São Paulo favoreceram o 
paciente. Em 88% delas, a demanda foi atendida na íntegra; em 4%, parcialmente. A pesquisa avaliou todas as 4.059 
decisões de segunda instância proferidas pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) contra planos coletivos entre 2013 e 
2014. 
A exclusão de coberturas foi a principal causa das demandas (47,6%). 
Tratamento para câncer é o segundo procedimento mais vetado pelos planos (15,6%), atrás das cirurgias (34%), segundo o 
estudo. Entre as terapias, a radioterapia lidera nas negativas. 
Os planos de saúde dizem que muitos pedidos não estão previstos em contratos ou na lei que rege o mercado. Os juízes, 
porém, estão levando em conta outras legislações, como CDC (Código de Defesa do Consumidor), e súmulas do STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) e do próprio TJ-SP. 
É possível considerar as decisões do TJ-SP como definitivas, pois questioná-las no âmbito do STJ esbarraria nas súmulas 5 e 
7. Elas dizem que a simples interpretação de cláusula contratual e a simples pretensão de reexame da prova não enseja 
recurso especial. 
Quase um quarto dos que recorreram à Justiça pediu também indenização por danos morais pelo sofrimento causado pela 
negativa do plano, e 59% dos usuários tiveram sucesso. Os valores variaram de R$ 1.000 a R$ 500 mil. 
Entre as decisões favoráveis por danos morais, 78% foram motivadas por exclusão de cobertura. "Há uma sensibilidade 
maior ao sofrimento", diz a advogada Juliana Ferreira Kozan, especializada na área. 
O estudo, financiado pela Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) e pela ANS, não avaliou decisões de caráter 
provisório, como liminares e tutelas antecipadas. 
Para efeito de comparação, entre 2010 e 2014, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu um total de 37.877 
decisões contra planos de saúde, segundo estudo da USP —não há detalhamento dessas ações. 
No mesmo período, o núcleo de mediação da ANS registrou 55 mil notificações de clientes paulistas insatisfeitos. Em nota, 
a agência informa que a taxa média de resolução das demandas atinge o índice de 85% 
Em 2015, diz a ANS, foram registradas 102 mil reclamações contra planos, com uma taxa de resolutividade de 87,4%. "Isso 
quer dizer que, apenas no ano passado, 89,1 mil beneficiários de planos de saúde tiveram suas demandas resolvidas 
através da ANS, o que contribui para a diminuição da judicialização não só no Estado de São Paulo, mas no país inteiro." 



Uma luz no fim do túnel... 



Como são avaliados e inseridas novas 
tecnologias de saúde no sistema 

A partir das diretrizes são traçados os seguintes critérios de priorização das 
demandas: 
• Avaliação e aprovação no Conitec (sistema público); 
• Existência de dados epidemiológicos relativos às patologias prevenidas/tratadas 
com o uso 
da tecnologia (incidência, prevalência, letalidade, mortalidade, morbidade, etc.). 
• Existência de estudos atualizados sobre o impacto econômico financeiro da 
tecnologia - CUSTO EFETIVIDADE (ICER), preferencialmente utilizando dados 
nacionais; 
• Inexistência de outras tecnologias já incorporadas que desempenhem a mesma 
função; 
• Existência de mão de obra especializada para utilização/manuseio da tecnologia 
em saúde; 
• Existência de insumos e matéria-prima necessários para o uso da tecnologia em 
saúde; 
• Existência de rede de prestação de serviços comprovadamente instalada; 
• Existência de resultados efetivos em desfechos clínicos. 



Como são avaliados e inseridas novas 
tecnologias de saúde no sistema 



Como são avaliados e inseridas novas 
tecnologias de saúde no sistema 



Porque não são inseridas novas 
tecnologias de saúde no sistema 

 Dr. Henry Dan Kiyomoto, consultor externo para a CONITEC 





Modelos de “relacionamento” 
1)  Compra direta dos hospitais 

Acontece para alguns casos, principalmente nas urgências.  

  

2)  Negociação direta junto a fornecedores com padronização de preços e ganhos de escala: 

        a) Fornecedores vendem as próteses para os hospitais e estes fazem o pagamento, adicionando a taxa de 
 comercialização acordada. 

        b) Fornecedores vendem as próteses para os hospitais e efetuam a cobrança das operadoras. As 
 operadoras podem: 

  .Pagar a taxa de comercialização de acordo com o percentual acertado, ou 

  .Pagar uma taxa de comercialização fixa, ou 

  .Não pagar remuneração. 

A negociação com as industrias é sempre feita pela operadora.  

Pagamos aos hospitais uma taxa de serviço.  

  

3)  Centralização das compras: ganhos com escala X custo operacional e de gestão da empresa. 

Toda a nossa negociação é centralizada e nacional.  

Fechamos acordos com 3 industrias para fornecimento em cada especialidade , atendendo assim a resolução 
do Conselho Federal de Medicina.  

O sucesso do nosso trabalho deve-se ao fato de termos escolhido as empresas de maior presença no 
mercado mundial.  

 

4) Terceirização completa através de empresas de cotação, auditoria, regulação, compra e logística, com 
pagamento por performance, pacote, “captation” ou similar, com cumplicidade e comprometimento.  
“Sonhar, mais um sonho impossível...risos” 



Modelos de “relacionamento”, na prática 
e segundo o Mercado (“Sistema”) 

Segundo Dr. Carlos Roberto R. Pereira (e comprovamos no nosso dia a dia de regulação e 

auditoria), o valor da OPME no Brasil tem 3 variáveis: 

1) “Taxa de entrada” ou o famoso “Boleto”, que a maioria dos hospitais cobra, só para que 

sejam colocados determinados materiais nas suas unidades hospitalares, e que funciona como 

“desconto” em Nota Fiscal (uma determinada rede chega a cobrar 25% do valor do material); 

2) Porcentagem de "premio" para o profissional médico que indicou determinada marca ou 

fornecedor (variam de 30 a 50% do valor do material); 

3) Porcentagem que alguns "planos de saúde" solicitam para a liberação de determinadas 

OPME (chegam a atingir 10% do valor do material). 

Ou seja, sem o real valor destas 3 variáveis, não se consegue saber o valor “oficial” de 

nenhuma OPME no Brasil, excetuando-se poucos e raros fornecedores e fabricantes. 

 



Como melhorar o sistema 



Como melhorar o sistema 

... E RÁPIDO 



Em resumo... 

+ Saúde 

Decisão 

+ Custo 

Esqueça 

Implemente 
(e para ontem) 

Cuidado 

Avalie e Estude 



DÚVIDAS? 
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