Reunião do Grupo de Trabalho Externo de Órteses Próteses e Materiais Especiais – GTE
OPME da ANS
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2015.
Local: Auditório da Bolsa de Valores - Centro, Rio de Janeiro (RJ).
Tópicos abordados:
- Estimulo à instituição de 2ª opinião obrigatória para indicação de algumas OPME
- Posição quanto ao controle de preços/ Transparência de preços
- Sugestão de convite ao CADE para participar do GTE OPME ANS
- Aprimoramento do banco de preços da ANVISA
- Educação de pacientes
- Conceito de Urgência e Emergência para determinados grupos de próteses associado ao
protocolo clínico do tempo necessário para a realização do procedimento
- Questionamento quanto à possibilidade de revisão do prazo de atendimento para casos
divergentes relativos a OPME
- Criação de Câmaras de 2ª opinião para arbitragem nos conselhos profissionais
- Considerações quanto à possibilidade de solicitação de apresentação de preço médio de
comercialização e preço de fábrica no registro ANVISA com a divulgação desse preço
(exposição do preço base de comercialização, diferente de tabelamento) - Precificação
- Divulgação de boas práticas na indicação clínica de OPME e dos problemas gerados por
cirurgias indevidas
- Exigir cumprimento da RDC 16 da ANVISA - etiqueta obrigatória em OPME (sugestão de
inclusão na guia TISS)
- Fortalecimento do Registro Nacional de Implantes e utilização do Global Medical Device
Nomenclature como referência para padronização de nomenclaturas - iniciativas conduzidas
pela ANVISA

Apresentações realizadas
ANS: Indução de melhores práticas no mercado de OPMEs – Jacqueline Torres
D-TISS – Michelle Mello
Boas práticas na indicação de cirurgia de coluna no Hospital Israelita Albert Einstein – Mário
Ferretti

Tarefas - apresentar até 20/12/2015:
- Sugestões de tópicos para discussão e atuação no GTI
- Boas práticas de OPME
Próxima reunião: (data provável 26/01/2016)
- Exposição das sugestões recebidas
- Parceria Amil / CRO-SP para arbitragem a ser apresentada na próxima reunião

