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RESUMO

Diante da globalização e do mercado competitivo, a gestão 
de estoques assume grande importância dentro das em-
presas. No setor da saúde, a adoção de sistemas de gestão 
de estoque é necessária para possibilitar a contenção de 
gastos, com atenção à qualidade e ao envolvimento de to-
dos os profissionais relacionados nesse sistema. A nível hos-
pitalar, os materiais desempenham um papel importante, 
uma vez que seus gastos representam aproximadamente 
de 15% a 25% das despesas correntes. Dentre os diversos 
materiais utilizados na área hospitalar, as Órteses, Próteses 
e Materiais Especiais - OPMEs - assumem maior importân-
cia econômica nas contas destas instituições. Este trabalho 
objetiva realizar um estudo de caso do gerenciamento do 
setor de suprimentos de um hospital privado de Porto Ale-
gre (RS), no que se refere à distribuição de órteses, prótese 
e materiais especiais e identificar qual é a relação custo-
benefício do processo de controle de estoque no setor de 
OPME desse Hospital. Realizou-se uma pesquisa qualitativa 
de natureza descritivo-exploratória, sendo os dados obti-
dos através de entrevistas não estruturadas e consulta a 
documentos. Neste intuito verificou-se, dentro do propó-
sito da pesquisa, que as OPMEs são uns dos componentes 
de maior peso na fatura hospitalar. O processo envolvendo 
esses itens, apesar de bastante complexo, mostrou ter uma 
boa relação custo-beneficio. Embora apresente alguns gar-
galos, como o custo e o tempo despendido durante o fluxo 
de OPME, o hospital consegue ter um controle do fluxo e 
do estoque desse processo, que promovem a viabilidade e 
os benefícios da utilização de processos gerenciais específi-
cos na administração de OPME. 

PalavRaS-chavES:  Estoque de suprimentos • Administração 
Hospitalar 

aBSTRacT

In the face of globalization and competitive market, inven-
tory management is of great importance within companies. 
In the health sector, the adoption of systems of inventory 
management is needed to provide cost containment, with 
attention to quality and involvement of all professionals 
listed in this system. The hospital level, the materials play 
an important role, since their expenditures represent ap-
proximately 15% to 25% of current expenditure. Among 
the various materials used in the hospital, the Orthotics, 
Prosthetics and Special Materials - Opme’s - take on grea-
ter economic importance in the accounts of these institu-
tions. This work aims to perform a case study of the sector 
management supplies in a private hospital in Porto Alegre, 
in relation to the distribution of orthoses, prostheses and 
special materials and identify what is the cost-effectiveness 
of the control process stock on the OPME sector in this 
Hospital. We conducted a qualitative descriptive and ex-
ploratory research, with the data obtained through struc-
tured interviews, and documents. In this study we found, 
within the purpose of research, that OPME are one of the 
most significant component in the hospital bill. The process 
involving these items, although quite complex, was shown 
to have a good cost - benefit. Although having some bottle-
necks, such as cost and time spent during the OPME flow, 
the hospital can be a control flow and stock of this process, 
which promote the viability and benefits of the use of spe-
cific management processes in the administration of OPME.

KEy-wORdS:  Materials and Supplies Stockpiling • Hospital Ad-
ministration 
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INTRODUÇÃO
O controle de estoque exerce influência muito 

grande na rentabilidade da empresa. A sua correta 
gestão tem grande importância no processo produti-
vo pelos altos custos que pode representar, uma vez 
que tem como função maximizar o efeito lubrificante 
no feedback de vendas e o ajuste do planejamento 
da produção (Arozo1, 2002, Martins2, 2002, Pozo3, 
2002).

No setor de saúde, as inovações tecnológicas e a 
descoberta de novas doenças produzem alterações 
na relação eficácia/complexidade/custo dos trata-
mentos médicos (Fitzsimmons e Fitzsimmons4, 2005, 
Cavallini e Bisson5, 2002). A adoção de sistemas de 
gestão de estoque é necessária para possibilitar aos 
serviços de saúde a contenção de gastos, com aten-
ção à qualidade e ao envolvimento de todos os pro-
fissionais relacionados no desenvolvimento desses 
sistemas (Francisco e Castilho6, 2002). Nessa pers-
pectiva, o gerenciamento de estoque tem como fina-
lidade suprir os recursos materiais necessários para a 
organização de saúde, com qualidade, em quantidades 
adequadas, no tempo certo e, sobretudo, ao menor 
custo (Vecina e Ferreira7, 2001). 

As instituições hospitalares são consideradas or-
ganizações complexas, com profissionais especializa-
dos que desenvolvem atividades em diferentes graus 
(Quinto e Bittar8, 2004). Essas atividades consomem 
uma diversidade de materiais, o que tem contribuído 
para a elevação dos custos nos hospitais (Lourenço9, 
2006).

A administração de materiais, junto com os recur-
sos humanos e financeiros, são a base de sustentação 
do hospital (Vecina e Ferreira7, 2001). A administra-
ção de materiais na área de saúde é mais complexa 
do que a de outros segmentos da economia. Segundo 
(Lima e Rodrigues10, 2009) em um hospital, os gas-
tos com materiais representam aproximadamente de 
15% a 25% das despesas correntes.

Dentre os diversos materiais utilizados na área 
hospitalar, cada vez mais, as Órteses, Próteses e Ma-
teriais Especiais - OPMEs - assumem maior importân-
cia econômica nas contas dessas instituições. 

O processo de solicitação e autorização de proce-
dimentos e materiais de alto custo (OPME) envolve 
desde o profissional médico, quando da atribuição de 
solicitante, perpassando pelas áreas de atendimento 

da empresa seguradora do plano de saúde, pela área 
de atendimento do hospital, almoxarifado, setor de 
compras, comercial, financeira, auditorias e contatos 
com fornecedores de materiais cirúrgicos. Tal pro-
cesso requer, por muitas vezes, dias de negociações, 
para que se estabeleça o perfeito entendimento entre 
as partes envolvidas, culminando com a autorização 
ou a negativa para efeito da realização do procedi-
mento cirúrgico.

Este trabalho objetiva realizar um estudo de caso 
do gerenciamento do setor de suprimentos de um 
hospital privado de Porto Alegre (RS), no que se re-
fere à distribuição de Órteses, Prótese e Materiais 
Especiais. Realizaremos um diagnóstico da situação 
real das áreas hospitalares envolvidas com OPME, 
analisando os procedimentos adotados quanto ao 
controle de entrada e saída de produtos. As Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais - OPMEs – têm uma 
importância econômica muito grande nas contas hos-
pitalares, pois além de serem responsáveis por ele-
vados custos de sua manutenção, podem apresentar 
perdas. Dessa forma, questiona-se qual é a relação 
custo-benefício do processo de controle de estoque 
do setor de OPME de um Hospital privado de Porto 
Alegre.

METODOLOGIA
Esta pesquisa buscou analisar o processo de con-

trole de estoque do setor de OPME de um hospital 
privado de Porto Alegre (RS), utilizando para isso va-
riáveis qualitativas em função da necessidade de se 
realizar um estudo exploratório, compreendendo a 
realização de grupos de foco e entrevista com espe-
cialistas, buscando assim descobrir o que está faltan-
do em relação ao problema de pesquisa. 

Foi utilizado o levantamento de campo e a pesquisa 
documental como método de estudo o qual procede 
à observação de fatos e fenômenos exatamente como 
ocorrem na realidade, a coleta de dados referentes 
aos mesmos e, finalmente, a análise e interpretação 
desses dados, com base numa fundamentação teórica 
consistente, objetivando compreender e explicar o 
problema pesquisado (Vieira11, 2002).

A população a ser pesquisada ou universo da pes-
quisa é definida como o conjunto de indivíduos que 
partilham de, pelo menos, uma característica em co-
mum. (Marconi e Lakatos12, 2001). No caso deste tra-
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balho, optou-se, arbitrariamente por uma amostra de 
6 elementos, cada um responsável por um setor en-
volvido no processo de OPME do hospital em ques-
tão (suprimentos, call center, bloco cirúrgico, CME, 
TI e faturamento), além de fornecedores e médicos 
solicitantes. 

Os dados foram coletados no período de agosto 
a dezembro de 2009 sendo finalizados no período de 
maio e junho de 2010, por meio de entrevistas não 
estruturadas e consulta a documentos. As entrevis-
tadas foram realizadas nos setores de cada um dos 
entrevistados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente estudo foi realizado em um hospital 

privado localizado no Município de Porto Alegre – Rio 
Grande do Sul, o qual possui caráter privado, filantró-
pico, voltando-se prioritariamente ao atendimento de 
pacientes de maior gravidade, ou com patologias mais 
complexas, exigindo, dessa forma, mais recursos tec-
nológicos, humanos e infraestrutura adequada. 

Os processos relacionados à gestão de estoques 
e movimentação de órtese, prótese e materiais es-
peciais, no hospital em questão, englobam os setores 
de Call Center, Compras, CME, Bloco Cirúrgico e 
Faturamento. 

Fluxo do Processo de OPME
Os dados aqui apresentados foram obtidos através 

da observação do processo e pelas considerações ob-
tidas nas entrevistas. O fluxo do processo de OPME é 
ilustrado na Figura 1.

 
Gargalos de Tempo e Custo
Munidos de dados obtidos nos anos de 2009 e 

2010, pertencentes ao hospital em questão, e dos 
relatos das entrevistas, verificou-se que o fluxo de 
OPME, da mesma forma que ocorre em outras ins-
tituições de saúde, é um processo complexo, que 
envolve vários setores e sofre influências internas e 
externas.

De acordo com as entrevistas realizadas percebeu-
se que os gargalos de tempo e custo ocorrem desde 
o início do processo. Segundo o médico entrevistado, 
que é o primeiro a realizar o contato com o paciente, 
diagnosticando e determinando a necessidade ou não 
de uma cirurgia, o processo do agendamento cirúrgi-

co é um pouco lento. Muitas vezes surge a dificuldade 
do repasse dos nomes dos materiais bem como dos 
três diferentes fornecedores, necessários conforme 
resolução normativa da ANVISA. Também acha-se 
problemática a questão das negociações com os pla-
nos de saúde (autorizações, troca de material) dos 
quais eles (médicos) não são avisados, chegando no 
horário da cirurgia e percebendo que o material que 
solicitou não está ou é outro. Da mesma forma o Call 
Center, responsável pelo agendamento cirúrgico, re-
lata a pressão do corpo clínico e as dificuldades rela-
cionadas a nomenclaturas e fornecedores prescritos. 
“Os médicos querem o agendamento da cirurgia para 
o mais breve possível, o nível de exigência das opera-
doras é grande (documentação, justificativa médica e 
prazos curtos) em contrapartida o prazo de resposta 
das operadoras é longo, e isso consequentemente, 
gera reclamações por parte do corpo clínico”, relata 
a responsável pelo agendamento cirúrgico do setor 
de Call Center.

Outra dificuldade é a qualificação dos materiais. 
Para evitar que peças de má qualidade sejam comer-
cializadas ou implantadas nos pacientes, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) auxilia. É 
função do órgão fiscalizar os fabricantes de próteses 
e órteses. A fiscalização é feita uma vez por ano du-
rante a autorização para o funcionamento, que está 
vinculada à certificação (ANVISA13). 

Outro problema relacionado ao processo em es-
tudo é o alto volume dos materiais das órteses e pró-
teses que é quase inadministrável. Em virtude disso, 
deparamo-nos com um tema polêmico que ronda o 
mundo das órtese e próteses que é o assédio que os 
médicos sofrem dos fornecedores e distribuidoras de 
materiais e fabricantes. Esses estão dentro dos cen-
tros cirúrgicos dos hospitais, oferecendo ao profis-
sional materiais que facilitam o seu trabalho, sem, no 
entanto, trazer a confirmação de sua eficácia para o 
paciente. De acordo com o Código de Ética Médica : 
“É vedado ao médico exercer simultaneamente a me-
dicina e a farmácia, bem como obter vantagem pela 
comercialização de medicamentos, órteses ou pró-
teses, cuja compra decorra de influência direta em 
virtude da sua atividade profissional” (CFM14, 2009). 
Pelos relatos obtidos nas entrevistas, não se obteve 
nada concreto a respeito desse assunto. 

Quanto às dificuldades relatadas nas entrevistas 
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em relação às nomenclaturas aos códigos utilizados 
para os diversos materiais de órtese e prótese, apesar 
de a Anvisa possuir tabelas com nomes e códigos dos 
produtos, os fornecedores não as utilizam. O hospital 
acaba tendo que se adaptar ao fornecedor, o que faz 
com que o setor de TI tenha que constantemente 
criar novos códigos, bem como realizar atualizações 
de tabela constantemente.

De acordo com a Agência de Saúde Suplementar 
(ANS15, 2010), as terminologias usadas para solicita-

ção de próteses, órteses e medicamentos vão passar 
por um processo de unificação na saúde suplemen-
tar. A ideia é que hospitais, laboratórios, operadoras 
de saúde, ANVISA e ANS usem uma nomenclatura 
única para medicamentos, próteses e órteses (ANS15, 
2010). 

Em se tratando de operadoras de planos de saú-
de, percebeu-se que o número crescente de procedi-
mentos com uso de materiais cirúrgicos de alto cus-
to (OPMEs) e o valor dos produtos, cada vez mais 

Figura 1: Fluxograma do processo de OPME do hospital em estudo. Fonte: Pesquisa de campo – observação. 
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onerosos para os planos de saúde, fazem com que 
as relações estabelecidas entre paciente, plano de 
saúde, hospitais e fornecedores, muitas vezes sejam 
conflituosas. Na instituição estudada, tal situação não 
é diferente.

A relação com as operadoras de saúde é difícil 
quando se trata da utilização de OPME. Há, inega-
velmente, uma pressão econômica que busca a redu-
ção de custos com a saúde, propiciando as negativas 
dos materiais conhecidos como alto custo ou OPME 
(Schahin16, 2008). Quando uma Operadora de Saúde 
nega algum material de alto custo, mesmo que emba-
sada tecnicamente, de imediato cria-se um problema 
para todos os protagonistas do sistema - paciente, 
médico, hospital, operadora e a empresa financiadora. 
Todos ficam descontentes ou desconfortáveis. Pelos 
relatos obtidos no hospital em estudo, observou-se 
que estas dificuldades geradas pelos planos de saúde 
em relação à liberação de OPME, ocasionam, além de 
descontentamento, uma grande perda de tempo no 
fluxo geral do processo e retrabalho por parte dos 

envolvidos.
Órteses e próteses, cuja colocação exija a rea-

lização de procedimento cirúrgico, têm cobertura 
obrigatória nos planos regulamentados pela Lei nº 
9.656/98 (ANS17, 1998). Cabe ao médico assistente a 
prerrogativa de determinar as características do im-
plante a ser usado e justificar clinicamente a sua indi-
cação, quando solicitado. A operadora pode escolher 
a marca e a procedência do implante a ser coberto, 
desde que este atenda às especificações determinadas 
pelo médico assistente (ANS15, 2010). 

As operadoras de saúde, antes de negar qualquer 
nova técnica, devem fazer uma minuciosa avaliação 
quanto à eficácia, efetividade, benefícios, qualidade, 
entre outros aspectos. Os custos administrativos 
com que todos arcam em torno desse assunto pode-
rão ser revertidos para outras atividades que agrega-
rão maior valor ao consumidor final - o paciente. 

Custos x Benefícios
Considera-se um custo direto quando há neces-
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Figura 2:  Custo e Receita Total do hospital no período de agosto de 2009 a agosto de 2010, bem como os custos e receitas de 
OPME no mesmo período.
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sidade de sua presença para o andamento do pro-
cesso a que se propõe o hospital. Em nosso estudo, 
os custos diretos respondem por 42% dos custos e 
despesas totais do hospital. 

 Dentre os custos diretos, as órteses, próteses 
e materiais especiais, objetos do nosso estudo, no 
período de agosto de 2009 a agosto de 2010, res-
ponderam por 25,6% do custo direto do hospital, e 
10,8% do custo total. No total do período, a OPME 
determinou uma média de dispêndio mensal de R$ 
1.964.571,00.

Ao longo dos 12 meses (agosto de 2009 a agosto 
de 2010) o hospital em estudo mostrou uma receita 
pertinente a OPME de R$ 27.511.139,00, o que cor-
responde a 11,7% da receita total obtida nesse perí-
odo. 

Percebe-se, dessa forma, que, apesar do alto custo 
resultante dos itens de OPME na fatura hospitalar, 
os mesmos ainda conseguem gerar uma lucratividade 
significativa (Figura 2), obtendo, nesse período de es-
tudo, uma margem bruta com OPME de 14,3%.

Em virtude da importância do custo com mate-
riais de OPME no âmbito das organizações hospita-
lares, observou-se que embora o fluxo do proces-
so envolva um dispêndio tanto de custo (Figura 1) 
quanto de tempo, significativamente elevados, e ape-
sar de o hospital apresentar algumas dificuldades no 
fluxo do processo de OPME, consegue ter um bom 
controle do processo, o que faz com que tenha uma 
lucratividade significativa. Quanto ao quesito tempo 
(incluindo-se as dificuldades encontradas no fluxo do 
processo) este ainda necessita de uma atenção maior. 
As séries de restringências que surgem no decorrer 
do processo, se solucionadas, acarretariam um fluxo 

mais ágil que consequentemente refletiria na melhora 
da receita final de OPME. A necessidade do controle 
de tempo e custo no processo de OPME é fundamen-
tal, uma vez que se trata de componentes relevantes 
para a assistência a ser prestada. 

CONCLUSÃO
Órteses, próteses e materiais especiais, são, atual-

mente, os grandes vilões dos custos na saúde. Neste 
trabalho verificou-se, dentro do propósito da pesqui-
sa, que as OPMEs são uns dos componentes de maior 
peso na fatura hospitalar. O processo envolvendo es-
tes itens, apesar de bastante complexo, mostrou ter 
uma boa relação custo-beneficio. Embora apresente 
alguns gargalos, entre os quais se destaca o tempo 
despendido durante o fluxo de OPME, o hospital con-
segue ter um controle do fluxo e do estoque desse 
processo, que promovem a viabilidade e os benefícios 
da utilização de processos gerenciais específicos na 
administração de OPME. 

Na visão da pesquisadora, as dificuldades enfren-
tadas pelos setores que realizam o fluxo de OPME, 
no hospital em estudo, refletem claramente no custo 
final do processo. A falta de padronização dos pro-
cessos afeta diretamente os custos e a qualidade final, 
além da ocorrência de retrabalho que gera desper-
dício de tempo, materiais e mão de obra. Quanto 
à importância do trabalho, o estudo se destaca por 
permitir o crescimento da aprendizagem e a possibi-
lidade do conhecimento acerca do tema pesquisado. 
A ausência de estudos voltados para os aspectos da 
experiência prática do processo de OPME nas insti-
tuições hospitalares reforça a dificuldade que estes 
têm para organizar o seu fluxo de forma eficiente.
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