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RESUMO 
 

 
As órteses, próteses e materiais especiais fazem parte de uma categoria ampla de 
materiais, com um universo extremamente diverso de produtos utilizados na realização 
de procedimentos médicos, odontológicos e fisioterápicos, bem como no diagnóstico, 
tratamento, reabilitação ou monitoração de pacientes. A gestão de tais materiais 
permeia grande parte dos processos hospitalares, desde o agendamento do 
procedimento até a contabilização das informações, passando pela logística, consumo 
e faturamento. Esse fluxo contribui para que suas características assistenciais e de 
comercialização seja considerada complexa, pois envolve pacientes, médicos, 
profissionais de saúde, fabricantes, fornecedores e gestores. Esse contexto faz surgir a 
necessidade de desenvolver estratégias com o objetivo de aprimorar o gerenciamento 
do uso das órteses, próteses e materiais especiais. Posto isso, o desenvolvimento de 
um sistema de informação foi elencado como estratégia para contribuir para a gestão 
desses insumos no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) que apresenta 
dificuldades que tornam o processo gerencial atual frágil, inseguro e sujeito a muitas 
falhas que prejudicam a instituição e o próprio paciente. O objetivo deste trabalho é 
conceber, desenvolver e implementar um sistema de informação de apoio a gestão de 
órteses, próteses e materiais especiais. O processo de desenvolvimento foi baseado 
numa estrutura definida em três fases de forma interativa e cíclica. Na primeira, 
denominada de planejamento e concepção, foi realizado a revisão de literatura, a 
familiarização do fluxo de trabalho atual funcionando no hospital; a definição de um novo 
fluxo e a obtenção dos requisitos. A segunda fase, foram analisados os requisitos, o 
projeto e a implementação. Na terceira e última, foi realizada a validação preliminar e a 
entrega do sistema. O sistema desenvolvido possui na sua arquitetura a solicitação 
médica em formulário digital próprio e com direcionamento de materiais solicitados 
conforme Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e 
OPM do Sistema Único de Saúde e legislação vigente; a autorização do uso do material 
pelo gestor; o controle da lista de espera; o agendamento dos procedimentos; a 
disponibilidade, reserva e a dispensação do material no dia de realização do 
procedimento. De acordo o trabalho realizado, podemos traçar algumas conclusões: 
Com a familiarização do processo de trabalho atual presente no HUOL foi possível 
identificar problemas críticos, os quais se tentou corrigir com a implementação do 
sistema. Foi desenvolvido um fluxo de trabalho aplicável a realidade do HUOL que 
permite a definição da atuação específica de cada profissional, orientando as devidas 
interações necessárias. O software Haima foi concebido, desenvolvido e implementado 
preliminarmente,se mostrando viável e capaz de atender aos requisitos propostos, não 
apresentado falhas importantes. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Administração Hospitalar, Tecnologia da Informação, Próteses 

e Implantes, Equipamentos e Provisões, Software.  

 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 
Orthoses, prostheses and special materials are part of a broad category of materials, 
with an extremely diverse universe of products used in performing medical, dental and 
physiotherapy procedures, as well as in the diagnosis, treatment, rehabilitation or 
monitoring of patients. The management of such materials permeates a large part of 
hospital processes, from scheduling the procedure to accounting information, through 
logistics, consumption and billing. This flow contributes to its assistance and marketing 
characteristics to be considered complex, since it involves patients, doctors, health 
professionals, manufacturers, suppliers and managers. This context raises the need to 
develop strategies in order to improve the management of the use of orthoses, 
prostheses and special materials. That said, the development of an information system 
was listed as a strategy to contribute to the management of these inputs at the Onofre 
Lopes University Hospital, which presents difficulties that make the current 
management process fragile, insecure and subject to many failures that harm the 
institution and the patient  himself or herself. The objective of this work is to design, 
develop and implement an information system to support the management of orthoses, 
prostheses and special materials. The development process was based on a structure 
defined in three phases in an interactive and cyclical way.  The tasks carried out during 
the first phase, called planning and conception, include a literature review, 
familiarization with the current workflow working in the hospital; defining a new flow and 
meeting requirements. The second phase is related to analysis of project requirements, 
the design and its implementation. The third and last phase consists of preliminary 
validation and presentation of the ready to use software. The developed system feature 
in its architecture the medical request in its own digital form and the direction of 
requested materials according to the Management System of the Table of Procedures, 
medicines and OPM of the Unified Health System and current legislation, the 
authorization for the use of the material issued by the manager, control of the waiting 
list, scheduling of procedures, availability, reservation and dispensing of material on the 
day of the procedure. According to the work carried out, we can draw some conclusions: 
after the familiarization with the current work process undergoing at HUOL, it was 
possible to identify critical problems that were addressed by the implementation of the 
system. A workflow was developed applicable to the reality of HUOL that allows the 
definition of the specific performance of each professional, guiding the necessary 
interactions. The Haima software was conceived, developed and implemented 
preliminarily, proving to be viable and capable of meeting the proposed requirements, 
without major failures. 
 
Keywords: Hospital Administration, Information technology, software, prostheses and 
implants, equipment and supplies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  As modificações do perfil epidemiológico da população, que se caracterizam 

pelo envelhecimento das pessoas e predomínio das doenças crônicas não 

transmissíveis associado à implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

começaram a exigir que a gestão dos serviços de saúde passe por mudanças de forma 

a garantir a eficiência e o acesso aos serviços de forma universal (PEREIRA, 2015). 

Esse mesmo processo gerou notórias mudanças na gestão hospitalar, tanto nos 

aspectos referentes à redefinição do seu papel no sistema de atenção à saúde como 

na sua reorganização interna de trabalho, com o surgimento de novos modelos de 

gestão hospitalar divulgados na literatura. Dessa forma, cada hospital possui seu 

próprio modelo implantado, buscando excelência para procedimentos de alta 

complexidade, tecnologia, alto nível de confiabilidade e qualidade, objetivando a total 

assistência ao paciente, tendo como desafio a garantia do equilíbrio financeiro (DEUS; 

MELO, 2015). Assim, atualmente, essas instituições hospitalares são consideradas 

organizações complexas, com profissionais especializados que desenvolvem diversas 

atividades em diferentes níveis de atenção.  

  No exercício dos trabalhadores da saúde é utilizada uma variedade de materiais 

com alta tecnologia, o que tem contribuído para a elevação dos custos. O 

gerenciamento de tais materiais, com os recursos humanos e financeiros, são a base 

de sustentação do hospital, sendo o primeiro considerado o mais complexo quando 

comparado ao de outros segmentos. Isso se deve ao fato de as despesas com 

materiais representarem em torno de 25% dos orçamentos correntes (MORAES; 

RABIN; VIÉGAS, 2018). Entre os materiais utilizados, cada vez mais, as Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais (OPME) assumem grande importância econômica nas 

contas dessas instituições (BRASIL, 2015).  

  As OPME fazem parte de uma categoria ampla de materiais, com um universo 

extremamente diverso de produtos utilizados na realização de procedimentos médicos, 

odontológicos e fisioterápicos, contribuindo para diagnóstico, tratamento, reabilitação 

ou monitoração de pacientes (BRASIL, 2015). Em geral, caracterizam-se pelo elevado 

grau de diversidade e distinção tecnológica, sendo responsável por grande avanço na 

assistência à saúde da população, no contexto mundial, estando diretamente 

relacionados à evolução dos procedimentos cirúrgicos (ALENCAR, 2016). 
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  Esse fato se evidencia atualmente por meio das diferentes especialidades 

médicas que dispõem de OPME complexas e tecnologias avançadas que, associadas 

ao surgimento das cirurgias endovasculares e intervenções percutâneas, 

possibilitaram a substituição de cirurgias convencionais por tratamentos inovadores e 

permitiram melhor prognóstico e qualidade de vida (CAMARGO, 2017). Contudo, 

apesar do ganho na prestação de assistência à saúde, a utilização das diversas OPME 

proporciona impacto, onerando a saúde, visto serem considerados produtos de alto 

custo (ALENCAR, 2016). Diante desse contexto, o gerenciamento desses recursos 

materiais tem sido motivo de preocupação, principalmente nas organizações de saúde 

do setor público, pois, devido a orçamentos restritos, necessitam de mais controle do 

consumo e dos custos para que não privem funcionários e pacientes do material 

necessário (GARCIA et al., 2012). 

Na prática, é possível perceber que o setor público tem uma tendência em 

direcionar os problemas de falta de materiais médico-hospitalares ou problemas de 

estoques à falta de recursos financeiros. Mas não é só a falta de recursos financeiros 

que gera problemas no abastecimento dos materiais médico-hospitalares, a deficiência 

no controle de estoque também pode ter grande parcela de responsabilidade nesse 

processo, causando desperdícios e má utilização (RAIMUNDO; DIAS; GUERRA, 

2015). Outra dificuldade enfrentada é a falta de padronização dos modelos (i.e. 

processos). Como consequência, gera a ocorrência de retrabalho, desperdício de 

tempo, materiais e mão de obra, interferindo diretamente nos custos e na qualidade 

final do atendimento (SILVA et. al., 2018). Além disso, especificamente em instituições 

públicas, as barreiras de legislação que restringem a agilidade necessária, a alta 

rotatividade dos gestores, a ausência de diversas OPME na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP/SUS), que é o instrumento de referência para 

o faturamento no SUS, e o pagamento insuficiente para cobrir as despesas para os 

procedimentos executados, dificultam ainda mais o gerenciamento de OPME e gera 

um déficit financeiro para a instituição (REIS, 2017; CAMARGO, 2017). 

  A gestão de tais OPME permeia grande parte dos processos hospitalares, 

desde o agendamento do procedimento até a contabilização das informações, 

passando por logística, consumo e faturamento. Esse fluxo contribui para que suas 

características assistenciais e de comercialização sejam consideradas complexas, 

pois envolve pessoas, processos, sistemas de informação e fornecedores (MORAES; 
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RABIN; VIÉGAS, 2018). Gerenciar materiais implica planejar, executar e controlar de 

forma eficiente e econômica o fluxo de materiais, desde as especificações dos 

materiais até a sua entrega (GARCIA et al., 2012). Esse processo se torna importante, 

pois se evidencia que, quando falhas ocorrem em algum ponto, o custo da operação 

permanece ativo. Isso se dá devido aos recursos humanos, tecnológicos e logísticos 

que continuam instalados, sendo acrescidos os custos de ociosidade de sala de 

cirurgia, preparo inadequado e privação do material necessário ao paciente (GARCIA 

et al., 2012; MORAES; RABIN; VIÉGAS, 2018). 

  Portanto, falhas na gestão desses dispositivos médicos são prejudiciais. Diante 

disso, surge a necessidade de desenvolver estratégias com o objetivo de aprimorar o 

gerenciamento do uso das OPME, de forma a melhorar o controle dos gastos 

financeiros, aproximar todos os envolvidos e agilizar o fluxo de comunicação. Isso 

envolve ter mais controle no processo de solicitação, dispensação, rastreabilidade e 

gerar informações mais precisas sobre o uso desses dispositivos (SILVA; LIMA, 2015). 

  Alguns dos desenvolvimentos recentes observados na prestação de cuidados 

de saúde são os novos modelos de negócios que visam melhorar o planejamento de 

fluxos de trabalho em todo o hospital, usando tecnologia da informação, gerenciamento 

de operações e avançadas técnicas de análise de dados (CAÑAMARES et al., 2014). 

Tal reorganização reflete a preocupação da realidade nacional brasileira na qual o 

gasto anual com OPME é de R$ 20,5 bilhões (ITO, 2015). Esse valor possui uma 

tendência à continuidade do aumento dos custos nos próximos anos, pois a utilização 

desses insumos possui sua predominância nos setores hospitalares de maior 

expansão, destacando-se: as unidades de centro cirúrgico, hemodinâmica, 

diagnósticos por imagem e terapia intensiva (MORAES; RABIN; VIÉGAS, 2018). Com 

isso, há previsão de impacto direto ainda maior na equação de custos sobre as receitas 

do governo e das operadoras de saúde suplementares (JÚNIOR, 2018). 

O uso das tecnologias da informação e comunicação tem possibilitado melhorias 

nas rotinas de uma gestão hospitalar e redução de custos, com aumento do controle de 

situações decisivas tanto para a sobrevivência de pacientes quanto para a saúde 

econômico-financeira da própria instituição (PINOCHET, LOPES E SILVA, 2014). Isso 

permite o aumento do volume e a complexidade da troca de informações entre os 

parceiros e atores envolvidos na gestão dos suprimentos. Também permite o 



12 

compartilhamento de informações em tempo real, o que aumenta a visibilidade na 

cadeia de fornecimento estendida (KEMBRO, NASLUND, OLHAGER, 2017).  

Diante disso, uma solução organizacional e administrativa, baseada na 

tecnologia da informação, são os sistemas de informação. Esses contribuem 

positivamente para a segurança do paciente, a eficiência do fluxo de trabalho e apoio à 

decisão (MARÇULA, 2013). 

 

2 Definição do Problema 

 

  As dificuldades relacionadas a gestão de OPME também são verificadas na 

Unidade de Hemodinâmica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), local de 

estudo e de atuação profissional da pesquisadora, onde existe falta de padronização 

no processo, de fluxo de trabalho e de instrumentos que tornem o processo de gestão 

seguro e ágil, implicando em descumprimento da legislação e falta de controle da 

solicitação médica ao uso das OPME.  

Atualmente, a legislação que orienta a gestão de insumos hospitalares deixa 

bem clara que, para a solicitação de qualquer procedimento com uso de OPME, é 

necessária a solicitação médica, realizada em formulário próprio, constando, 

obrigatoriamente, os dados de identificação do paciente, número do prontuário, data e 

nome do procedimento previsto, relacionando as OPME necessárias (compatíveis com 

o SIGTAP/SUS), a quantidade e os tamanhos adequados (BRASIL, 2016). A 

solicitação é necessária tanto para os materiais disponíveis na instituição hospitalar, 

como para aqueles que necessitam de compra.  

  É relacionado ao processo de solicitação médica de materiais que se encontram 

as principais dificuldades que refletem na gestão de OPME no HUOL. De forma mais 

detalhada, é possível citar diversas falhas, entre as quais podemos destacar: 

• Ausência de solicitação médica prévia em aproximadamente 90% dos 

procedimentos terapêuticos, impossibilitando a conferência antecipada da 

presença do material;  
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• Solicitações realizadas através de impressos manuais e com dados incompletos 

de identificação do paciente, materiais necessários, descrição completa e/ou 

código do procedimento em 100% das solicitações realizadas (apêndice A);  

• Encaminhamento do documento de solicitação para os diversos setores 

envolvidos (unidade de hemodinâmica, farmácia, coordenação da 

unidade/gestor) de maneira física, sem fluxo pré-determinado, impondo ao risco 

de descontinuidade do processo; 

• Dificuldade de comunicação entre os profissionais envolvidos (enfermeiros, 

farmacêuticos, médicos, gestores), visto que se encontram em setores distintos 

e distantes, além de trabalharem, na grande maioria, em escala de plantão, não 

estando no hospital todos os dias. 

• Utilização de materiais incompatíveis com a tabela de procedimento do Sistema 

Único de Saúde (SIGTAP/SUS) e sem o devido acompanhamento e análise da 

gestão, trazendo ônus para a instituição; 

• Dificuldade de juntar dados para produzir indicadores;  

• Recebimento tardio, pelo setor de farmácia e faturamento, das informações 

quanto ao uso dos insumos; 

•  Ausência de acompanhamento quanto ao tempo de espera dos pacientes para 

a realização dos procedimentos, prejudicando particularmente aqueles cujo 

tratamento precoce é fundamental para o bom prognóstico, como no caso dos 

pacientes oncológicos. 

Estas falhas no processo de trabalho tornam a unidade de hemodinâmica o 

principal setor, dentro do HUOL, em perdas de faturamento de OPME. Essa estatística 

representou um total de R$ 429.449,53 associada a materiais utilizados excedentes a 

tabela SIGTAP/SUS no ano de 2019. Associado a isso, se encontra o gasto com a 

suspensão de procedimentos no dia agendado por falta de materiais, em trono de 3% 

das suspensões. Esse último dado não é mais significativo pelo fato de tais 

procedimentos não serem agendados após a primeira suspensão, até a normalização 

do item em estoque, mas restam para o paciente as consequências da impossibilidade 

do tratamento necessitado por desabastecimento, reflexo da dificuldade de gestão e 

controle do uso de OPME. Assim, identifica-se um processo gerencial frágil, inseguro 

e sujeito a muitas falhas que prejudicam a instituição e ao próprio paciente.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

• Conceber, desenvolver e implementar um sistema de informação de apoio a 

gestão de OPME para o Hospital Universitário Onofre Lopes 

 

3.2  Objetivos Específicos  

 

• Realizar revisão de literatura sobre gestão de OPME;  

• Estudar do fluxo de trabalho atual funcionando no hospital;  

• Especificar os requisitos do software e seus diagramas. 

• Realizar a concepção e arquitetura do sistema de gestão de OPME. 

• Propor um novo fluxo de trabalho direcionado a gestão de OPME; 

• Realizar a validação preliminar do sistema de informação de apoio a gestão 

de OPME. 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, será apresentado o referencial teórico acerca do gerenciamento 

de OPME em instituições de saúde. Para isso, os assuntos foram divididos em tópicos 

que tratam sobre gestão hospitalar, evolução histórica das OPME, gestão das OPME 

e sistemas de informação como instrumento de gestão em saúde. 

 

4.1 Gestão Hospitalar 

 

A evolução da gestão hospitalar está diretamente relacionada à história dos 

hospitais e da medicina. Os hospitais no Brasil, como em qualquer outro país, foram 

administrados por religiosos, médicos, enfermeiros ou pessoas da comunidade, devido 

ao fato de não serem vistos como uma empresa e sim como uma “instituição de 
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caridade”. Nem sempre o gestor conhecia a prática hospitalar, nem as técnicas de 

gerenciamento. Na verdade, não existia a figura do gestor, mas, sim, a função de 

manter a estrutura física e de cuidar das despesas com os poucos recursos existentes 

(SEIXAS, 2004). Essa realidade se inseria no perfil de instituição hospitalar que, 

historicamente, esteve centrada na figura do médico como um instrumento de cura 

(NEUFELD, 2013). 

Atualmente, com a modificação do perfil das organizações hospitalares, 

associada ao novo contexto de políticas públicas, particularmente a partir da instituição 

do SUS, a gestão em saúde se volta para um padrão de atenção disponibilizada à 

população, passando a visar à saúde universal, segura e de qualidade que, em função 

do surgimento de novas tecnologias em saúde, alimenta custos crescentes no setor e 

exige práticas de gestão inovadoras e apropriadas (LORENZETTI; GELBCKE; 

VANDRESEN, 2016). Nesse novo cenário, os hospitais se caracterizam por serem 

organizações que possuem complexas estruturas físico-funcionais e uma diversidade 

de recursos humanos e materiais especializados, necessários às intervenções 

técnicas realizadas no âmbito do tratamento e da prevenção de danos à saúde (SILVA 

et al., 2019). Dessa forma, as diversas organizações de saúde têm como missão a 

eficácia e a qualidade dos serviços prestados à população, além da garantia da 

sustentabilidade financeira (LORENZETTI; GELBCKE; VANDRESEN, 2016). 

Dentre as questões que colaboram com o incremento da complexidade na 

gestão hospitalar, destaca-se a ampliação da base de clientes potenciais, com o 

aumento da população idosa e a prevalência de doenças crônicas. Isso implica 

aumento na demanda dos hospitais, independentemente do tipo de gestão, pública ou 

privada, agravando um quadro de escassez de recursos médicos e de longas esperas 

por atendimento. Somado a isso, podemos destacar outros fatores capazes de 

acentuar o desafio da gestão hospitalar, como, por exemplo, a ausência ou a 

ineficiência de mecanismos de avaliação do desempenho da gestão, as divergências 

e os conflitos interpessoais existentes entre os profissionais de saúde, a deficiência na 

comunicação e a definição pouco precisa dos processos de trabalho. Todos esses 

fatores dificultam a prestação de serviços eficientes e de qualidade (FARIAS; ARAÚJO, 

2017). 

Diante desse contexto, a gestão hospitalar tem assumido um papel cada vez 

maior na agenda dos gestores, profissionais de saúde e usuários. Esse fato é 
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evidenciado pelas crescentes iniciativas de adoção de diretrizes e protocolos clínicos, 

de acreditação hospitalar, de definição de padrões, de busca de mais segurança para 

os pacientes e de qualificação da assistência hospitalar (AZEVEDO et al., 2017). Além 

dessa perspectiva, no setor público, têm sido possíveis a criação e a implementação 

de novos processos e produtos, bem como de novos métodos e técnicas de prestação 

de serviços, o que perpassa pelo sentido da inovação nessa área (CAÑAMARES, 

2014). 

Com isso, hoje se discute a inovação como uma ferramenta gerencial básica, 

também considerada como um instrumento de transformação de culturas 

organizacionais e reconhecida como o ingrediente mais importante em qualquer 

economia moderna (PINTO; NOSSA; TEIXEIRA, 2015). Em sua definição geral, a 

inovação é um produto/processo novo ou melhorado que difere significativamente dos 

produtos ou processos anteriores da unidade (OECD/EUROSTAT, 2018). No contexto 

específico dos serviços públicos, a inovação é definida como a implementação de uma 

mudança significativa no modo de uma organização operar ou nos produtos que ela 

fornece. Inovações compreendem mudanças novas ou significativas em serviços e 

bens, processos operacionais, métodos organizacionais, ou na forma que uma 

organização se comunica com seus usuários. A inovação, tanto tecnológica quanto 

organizacional, tem trazido incontáveis benefícios para o Sistema de Saúde, uma vez 

que tem sido vista como a solução para que ele se torne capaz de responder aos novos 

desafios que enfrenta (VIEIRA, 2016). 

Nessa perspectiva de mudança e aprimoramento da gestão hospitalar, são 

evidenciadas na literatura práticas orientadas a satisfazer as necessidades de 

solucionar ou contornar problemas interpessoais e de definição de processos. 

Exemplos disso são os colegiados gestores (gestão participativa), os modelos de 

acreditação hospitalar, as metodologias de gerenciamento de projetos e investimento 

em inovação tecnológica. A gestão participativa traduz a busca da gestão hospitalar 

por práticas mais dialógicas e democráticas, numa forma de administração horizontal, 

onde se cria um espaço, preferencialmente físico, destinado à realização de reuniões 

orientadas ao debate de ideias e à identificação e à resolução de problemas (FARIAS; 

ARAÚJO, 2017).  

A premissa dos colegiados gestores é o aprimoramento da comunicação 

institucional, o que pode repercutir positivamente em demais fatores, tais como o 
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faturamento. Enquanto a gestão participativa focaliza o aspecto da comunicação, a 

acreditação hospitalar privilegia o aprimoramento dos processos hospitalares. A partir 

de um diagnóstico dos processos de trabalho da instituição, são implementadas 

medidas voltadas ao aprimoramento dos referidos processos (FARIAS; ARAÚJO, 

2017). A utilização de gestão de projetos na gestão hospitalar apresenta como uma de 

suas vantagens a diversidade de métodos que tem a oferecer ao específico contexto 

hospitalar. Nessa perspectiva, diversas instituições de saúde estão adotando cada vez 

mais o método Lean Six Sigma (LSS), dedicado ao aumento da agilidade e da 

eficiência nos negócios (GIJO; ANTONY, 2014). 

Outro tema que emerge como estratégia para a gestão hospitalar é o aspecto 

da inovação tecnológica. Esta surge para auxiliar no aprimoramento do processo 

gerencial, uma vez que apresenta a informação e a comunicação, em tempo real, como 

as principais ferramentas integradoras dos processos produtivos, impactando 

positivamente no atendimento ao paciente e à gestão do cuidado (AGUIAR; MENDES, 

2016). 

 

4.2 Evolução Histórica das OPME 

 

São muito antigos os registros, particularmente, do uso de próteses e órteses 

pelos seres humanos. Os primeiros registros datam de 2750 a 2625 a.C. quando 

homens utilizando próteses e órteses foram retratados em pinturas da quinta dinastia 

egípcia e o dedo de um pé, feito de madeira, foi encontrado durante o Império Novo 

(EDELSTEIN; BRUCKNER, 2006). 

Apesar desses registros, sabe-se que foram as guerras que impulsionaram a 

produção de órteses e próteses para que os soldados pudessem ser reabilitados e, em 

alguns casos, voltassem para o campo de batalha. Um registro feito por Plínio, romano 

cientista e historiador que viveu entre 23 a 79 a.C., descreve a história do general 

romano Marcus Sergio (218 a 210 a.C.), que teve sua mão direita cortada durante uma 

batalha, sendo esta substituída por uma de ferro para que pudesse segurar o escudo 

e retornar ao combate. Nessa época, as próteses eram utilizadas apenas para 

substituir os membros (NORTON, 2007). 
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Na atualidade, além de substituírem membros amputados, elas melhoram a 

funcionalidade, passando também a dispor de tecnologias que permitem ser 

implantadas cirurgicamente em diversos outros sistemas do corpo humano, 

promovendo sobrevida e qualidade de vida. Um exemplo são os implantes cocleares, 

stents vasculares, estimuladores cerebrais, desfibriladores, próteses ortopédicas 

cirurgicamente implantadas, implantes dentários, bem como outros dispositivos 

(BRASIL, 2016). 

Dessa evolução, surgiu a sigla OPME para caracterizar os insumos utilizados 

na assistência à saúde e relacionados a uma intervenção médica, odontológica ou de 

reabilitação diagnóstica ou terapêutica. Tais insumos são considerados complexos, 

levando-se em conta principalmente a diversidade dos produtos existentes e o uso de 

tecnologias altamente sofisticadas (BRASIL, 2016). 

De forma mais detalhada, as órteses são peças ou aparelhos de correção ou 

complementação de membros ou órgãos do corpo. Também é definida como qualquer 

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

tecido. A prótese é definida como peça ou aparelho de substituição dos membros ou 

órgãos do corpo. Compreende qualquer material permanente ou transitório que 

substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido. Os materiais especiais 

são quaisquer materiais ou dispositivos de uso individual que auxiliam em 

procedimento diagnóstico ou terapêutico e que não se enquadram nas especificações 

de órteses ou próteses (BRASIL, 2016). 

Atualmente, a indústria desses dispositivos é a que mais cresce devido à 

inovação e ao rápido avanço de suas tecnologias. Sabe-se que cerca de 6% das 

pessoas nos países industrializados e 10% da população da América experimentaram 

uma OPME para reconstruir as funções do corpo, alcançar melhor qualidade de vida 

ou expandir a longevidade. A ampla gama desses dispositivos médicos desempenha 

um papel importante em vários aspectos dos serviços de saúde, como diagnóstico, 

tratamento, prevenção e reabilitação (ALSHAGATHRH et al., 2018). Em geral, esses 

dispositivos se caracterizam pelo elevado grau de diversidade e distinção tecnológica, 

um ciclo de vida curto no qual, mesmo produtos lançados recentemente, podem se 

tornar obsoletos ou concorrencialmente inviáveis antes que sejam conhecidos seus 

potenciais benefícios ou malefícios (BRASIL, 2015). 
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No Brasil, tais dispositivos têm sido utilizados de forma crescente nos setores 

público e privado de saúde. Isso porque foi ampliada a demanda por essas tecnologias, 

tanto no diagnóstico como no tratamento, em face das mudanças demográficas e 

epidemiológicas (em especial, o aumento do número de idosos) e sociais (traumas por 

violência urbana e acidentes de trânsito) (BRASIL, 2015). Com relação ao setor 

produtivo de dispositivos, o mercado de produtos de empresas brasileiras ainda é 

discreto frente aos principais países produtores de dispositivos médicos do mercado 

mundial (BRASIL, 2015). Essa realidade atual tem sido responsável por significativos 

aumentos nos custos relacionados à assistência à saúde (BRASIL, 2015), o que tem 

tornado as OPMEs itens hospitalares que geram bastante preocupação no que diz 

respeito ao seu gerenciamento (NARDINO; DALCUL; GIL, 2011). 

 

4.3 Gestão de OPME 

 

O surgimento da gestão de materiais decorreu da necessidade de planejar, 

executar e controlar de forma eficiente e econômica o fluxo de materiais, desde as 

especificações dos materiais até a sua entrega (GARCIA et al., 2012). No processo de 

gestão de OPME diversos pontos podem ser considerados críticos para o atendimento 

adequado ao paciente, tais como: a definição pelo médico do melhor material indicado 

para o tratamento proposto; a operacionalização da informação transmitida pelo 

médico, a organização da logística de compra e a autorização de uso desses materiais 

pelas áreas administrativas, o recebimento, o preparo e a disponibilização do material 

para o uso que é de responsabilidade da área assistencial (MORAES, 2014). 

Nesse processo, supera-se o desafio de gerir eficientemente as OPME quando 

se alcançam os objetivos de garantir: segurança do paciente, eficiência operacional, 

redução de desperdício e variabilidade, relações comerciais e técnicas harmoniosas, 

oferta de uma boa relação custo-benefício para os produtos, eliminação do risco de 

glosas/atrasos no faturamento, alcance de confiança e resolubilidade (BRASIL, 2016). 

Para que seja possível contemplar todos esses objetivos, faz-se necessária uma 

equipe multiprofissional, com um desempenho afinado de suas atividades, processos 

padronizados e um conhecimento técnico-científico muito específico (MORAES, 2014). 

Isso porque a gestão de OPME permeia grande parte dos processos hospitalares, 
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desde o agendamento do procedimento até a contabilização das informações, 

passando pela logística, pelo consumo e pelo faturamento, o que envolve pessoas, 

processos, sistemas de informação e fornecedores, tornando essa gestão complexa e 

desafiadora (MORAES; RABIN; VIÉGAS, 2018). 

Diante da complexidade na gestão e dos custos elevados das OPME, 

atualmente, existem legislações específicas, normas e manuais, que determinam 

diversos critérios para favorecer a boa gestão desses itens, particularmente em 

instituições públicas, podendo ser destaque a portaria Nº 1.302 de 01 agosto de 2017 

do Ministério da Saúde. Esse documento redefine os critérios para aquisição, 

recebimento, utilização, monitoramento, controle e gerenciamento de OPME pelos 

hospitais e institutos federais subordinados à Secretaria de Atenção à Saúde do 

Ministério da Saúde (SAS/MS), devendo esses procedimentos observar as diretrizes 

do Manual de Boas Práticas de Gestão de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, do 

mesmo órgão (BRASIL, 2017).  

Esse manual sugere diretrizes e propõe a uniformização das atividades de 

aquisição, solicitação, recebimento, armazenagem, dispensação, utilização e controle 

de OPME, visando organizar o fluxo do processo de trabalho, em consonância com os 

meios que assegurem a adoção de boas práticas. Destacam-se as melhores práticas 

para serem desenvolvidas desde o planejamento da aquisição até as auditorias 

internas. O manual também estabelece que as aquisições são precedidas da 

apresentação de “Requisição” e “Termo de Referência”, elaborados por servidor com 

qualificação profissional, devendo o referido termo ser avaliado e aprovado por 

comissão especial nomeada pelo diretor da unidade hospitalar. Os instrumentos 

convocatórios de licitação e os contratos deles decorrentes devem observar as 

disposições legais estabelecidas para esse fim e normas infralegais que regem as 

contratações públicas. As licitações são realizadas na forma eletrônica, regulamentada 

(BRASIL, 2016).  

Todas OPME destinadas à unidade hospitalar são entregues nos respectivos 

almoxarifados centrais ou depósitos. O recebimento, a armazenagem e a distribuição 

desses produtos, no âmbito de cada unidade, são de responsabilidade dos 

almoxarifes, que devem, após o recebimento dos materiais, realizar o registro das 

informações no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI) e no sistema informatizado específico de cada hospital (BRASIL, 2016).  
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A distribuição de OPME ocorre após a solicitação do profissional de saúde 

responsável pelo procedimento cirúrgico ao almoxarifado central, com antecedência 

mínima de 48 horas, em caso de procedimentos eletivos. O controle na utilização de 

OPME é de responsabilidade exclusiva dos profissionais de saúde envolvidos na 

realização do procedimento, que devem registrar no relato cirúrgico, na folha de 

consumo e no prontuário do paciente todas as informações sobre os materiais 

especiais utilizados, ou que não foram utilizados, discriminando os motivos (BRASIL, 

2016). 

No que diz respeito ao faturamento em instituições conveniadas ao SUS, o 

Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do 

SUS (SIGTAP/SUS) é um instrumento indispensável para a gestão de OPME. Esse 

sistema de gerenciamento se destaca por contemplar procedimentos médicos, 

medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais oferecidos pelo SUS e permitir 

compatibilizar os códigos dos procedimentos com as OPME autorizadas para cada um 

deles, além de fornecer os valores pagos pelos procedimentos e seus respectivos 

dispositivos médicos (CAMARGO, 2017). Dessa forma, os valores de todos os 

procedimentos no SUS são fixos e as descrições das órteses e próteses são genéricas, 

sem especificação de marca ou tipo (BRASIL, 2015). 

Apesar desses diversos documentos – portarias, manuais e instrumentos – que 

orientam a gestão de OPME, ainda é possível verificar que são inúmeras as 

dificuldades que interferem na prática. Sabe-se que não é recente o conhecimento que 

as dificuldades financeiras relacionadas ao uso desses materiais pelas instituições 

hospitalares ultrapassam os altos custos desses itens. O problema vai além, envolve 

também: gerenciamento ineficiente decorrente da falta de informação de qualidade; 

conflitos de interesse entre os atores; falta de controle de estoque; falta de 

padronização dos processos; desperdícios e má utilização desses materiais; baixa 

qualificação dos profissionais; e o ineficiente planejamento logístico nas organizações 

de saúde, sobretudo as públicas (NARDINO; DALCUL; GIL, 2011; CINTRA; JUNIOR, 

2013).  

A consequência disso são as constantes rupturas no abastecimento de 

suprimentos, acarretando prejuízos drásticos na assistência à saúde, como a 

precariedade do atendimento de urgência, a ausência de materiais e medicamentos 

para atender as demandas, ou a insuficiência de recursos para suprir as necessidades 



22 

da sociedade com o sistema de saúde (SILVA, 2015). Portanto, é possível identificar 

no setor hospitalar falhas no planejamento efetivo, além de ineficiências na gestão de 

suprimentos, que acarretam perda financeira, atrasos de dispensação de materiais e 

insumos, falta ou excesso de estoques (SILVA et al., 2018). 

Um dos problemas que tomou destaque nos últimos anos foi o conflito de 

interesses envolvendo a prescrição de OPME. Um exemplo disso é a permissão, por 

parte de alguns médicos, do assédio financeiro de fabricantes, fornecedores e 

distribuidoras de materiais, que oferecem ganhos econômicos em troca da utilização 

de marcas comerciais específicas, independentemente da efetiva indicação técnica e 

da necessidade do paciente. Isso contribui para o uso abusivo e pode influenciar 

negativamente na adesão desses profissionais a protocolos clínicos e à utilização de 

outros recursos existentes nos hospitais, o que dificulta a implementação de processos 

padronizados nas instituições de saúde (SILVA et al., 2018). 

Um fator que dificulta a gestão é a existência de assimetrias de informações 

relacionadas às OPME de ordem técnica e econômica. Tem-se, de um lado, a ausência 

de uma padronização de denominações ou nomenclaturas, o que inviabiliza a 

identificação de produtos e, de outro lado, a ausência de bancos de preços confiáveis 

(BRASIL, 2015). A falta de padronização dificulta a procura e a escolha adequada do 

produto por parte da instituição, complicando a comparação de preços durante a sua 

compra (SILVA et al., 2018). Além disso, na realidade brasileira, a compra de materiais 

em grande escala e negociação de preços com fornecedores é atravancada pelo fato 

de que os hospitais, em sua grande maioria, têm estruturas pequenas e fragmentadas, 

o que acarreta na compra de produtos para a saúde com preços elevados (CAMARGO, 

2017). 

Somado a isso, dentre as principais fragilidades da gestão na saúde, 

particularmente no setor público, destaca-se o despreparo dos profissionais para o 

exercício da administração. Como consequência, a maioria das organizações públicas 

de saúde, tal como a maioria das organizações no geral, tem problemas gerenciais 

(REIS, 2017). Como exemplo, podemos citar o descontrole do estoque que é 

identificada pela falta e/ou excesso de material, responsável pelo aumento 

desnecessário de despesa e/ou a escassez dos insumos, que gera perda de lucro e, 

mais grave, a ruptura no atendimento ao cliente (SILVA; LIMA, 2015). 
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O principal motivo da falta de controle nos estoques hospitalares é a ausência 

de informações de qualidade e em quantidade suficiente. Nesse contexto, podemos 

citar as falhas mais comuns, a saber: previsão de consumo, prazos de entrega, 

alternativas de distribuições em estoques existentes nos almoxarifados e depósitos. 

Atualmente, sabe-se que quanto mais precisas forem as informações disponíveis, 

maiores serão as possibilidades de determinar o volume adequado de estoques para 

atender as atividades da organização. Com isso, o conhecimento dos custos é de 

fundamental importância e sem um sistema de informação que facilite o processo, é 

praticamente impossível gerenciá-los (SCHROEDER; SCHIOCHET, 2018). 

Atrelado a isso, outra dificuldade apresentada é a impermeabilidade das 

instituições hospitalares às mudanças, sobretudo de cunho gerencial. Isso ocorre 

devido à fragmentação da prática clínica, com baixo grau de interação entre as 

especialidades e profissões, subordinação dos usuários aos serviços e pouca 

capacidade de governo dos gestores para atuar sobre as corporações, especialmente 

em relação aos médicos. Com isso, percebe-se uma lentidão na incorporação de novas 

tecnologias de informação e processos de gestão e de organização do trabalho. 

Existem barreiras de legislação no setor público que restringem a agilidade necessária, 

ademais, há uma alta rotatividade dos gestores das esferas federativas em função da 

relação com os processos partidários e eleitorais, o que gera descontinuidade, 

permanentes recomeços e desmotivação dos profissionais e trabalhadores (REIS, 

2017). 

 

4.4 Tecnologia e sistemas de informação como instrumento de gestão em saúde 

 

Nas últimas décadas, houve um intenso processo de transformação e de 

inovação tecnológica sem precedentes na área da saúde. De fato, a tecnologia 

ultrapassou o processamento-padrão de dados para funções administrativas comuns 

em todas as organizações, tais como: recursos humanos, folhas de pagamento, 

sistemas de contabilidade, entre outros, e atualmente desempenha um papel 

fundamental tanto no cuidado ao paciente (ex. na interpretação do eletrocardiograma) 

como em escalas de trabalho, prescrição, relatório de resultados e sistemas de 

prevenção (PINOCHET; LOPES; SILVA, 2014). 
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A tecnologia da informação é definida como todo e qualquer dispositivo que 

possua a habilidade para tratar e processar dados ou informações de uma maneira 

sistêmica, estando contida no produto ou processo. Qualquer tecnologia da informação 

deve proporcionar ao usuário o domínio efetivo da informação, além de simplificar os 

passos das atividades (CRUZ, 2011). Para Pinochet, Lopes e Silva (2014), o uso das 

tecnologias da informação e comunicação possibilita melhorias nas rotinas de uma 

gestão hospitalar e redução de custos, com aumento de controle de situações 

decisivas tanto para a sobrevivência de pacientes quanto para a saúde econômico-

financeira da própria instituição. 

Uma solução organizacional e administrativa passa pela implantação de um 

sistema de informação conjugado. Na área da saúde, os sistemas de informação têm 

um grande potencial na redução de erros, aumentando a legibilidade, cortando custos 

desnecessários e aumentando a qualidade dos cuidados de saúde. Um bom sistema 

de informação contribui positivamente para a segurança do paciente, a eficiência do 

fluxo de trabalho e o apoio à decisão no ponto de atendimento (KUSHNIRUK; PATEL, 

2004). 

Atualmente, utiliza-se o termo “sistemas de informações gerenciais” para definir 

os sistemas desenvolvidos que ajudam as empresas a alcançar metas e objetivos. 

Nesse sentido, a adoção de um Sistema de informação para a Gestão da Qualidade, 

com uma arquitetura de informação que favoreça a qualidade e agregue valor aos 

resultados é uma opção estratégica e reflete na melhoria e na promoção da 

sustentabilidade dos serviços de saúde (SOUZA, 2013). 

No que se refere à inovação tecnológica, a tecnologia da informação e os 

sistemas de informações têm funcionado como elo entre as atividades relativas ao 

processo assistencial e aqueles referentes ao processo administrativo, uma vez que 

apresentam a informação e a comunicação como as principais ferramentas 

integradoras dos processos produtivos (AGUIAR; MENDES, 2016). Isso tende a 

atender a um dos grandes problemas das instituições de saúde do SUS, que decorre 

do fato de setores clínicos e administrativos não se identificarem como uma cadeia 

produtiva. Em geral, o que os setores clínicos produzem não é transparente para os 

setores ligados à administração e vice-versa, gerando desconhecimento e desencontro 

de informações, dificultando a gestão. Dessa forma, a tecnologia da informação e os 
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sistemas de informações são citados como ferramentas importantes para a gestão em 

saúde (PINOCHET; LOPES; SILVA, 2014). 

 

4 METODOLOGIA  

 

O estudo constitui-se de uma pesquisa metodológica aplicada ou tecnológica, 

pois visa o desenvolvimento e criação de um novo produto (FREITAS JUNIOR et al, 

2014), um sistema de informação, de aplicação prática, voltado para o apoio a gestão 

de OPME, com o propósito de inovar e melhorar o fluxo de trabalho. Essa ferramenta 

pretende interligar todos os profissionais envolvidos da solicitação ao uso de OPME, 

com o objetivo de melhorar o gerenciamento. Foi concebido visando obter maior 

controle do uso desses insumos e da marcação de procedimentos, padronização dos 

processos de trabalhos, otimização de tempo e recursos materiais, maior segurança 

ao fluxo de comunicação e produção de indicadores para a gestão.  

 

5.1 Processo de Desenvolvimento do Sistema 

 

O sistema foi desenvolvido em parceria com a equipe de profissionais da escola 

de programação do Laboratório de Inovação em Saúde (LAIS/UFRN). Foi denominado 

HAIMA, que significa sangue em grego, sendo este nome escolhido por representar o 

setor para o qual foi planejado (hemodinâmica – movimento do sangue) e o propósito 

do sistema, uma vez que o sangue no corpo humano possui um fluxo bem 

estabelecido.  

Baseado em modelos propostos pela engenharia de software, foi utilizado um 

processo de desenvolvimento ágil, fundamentado no Scrum, que é um arranjo de 

trabalho dinâmico para o gerenciamento de projetos a partir de práticas interativas e 

incrementais que buscam propiciar mais valor ao negócio (CRUZ; 2013). Nesse 

modelo, o desenvolvimento ocorre por ciclos de iterações (sprints) aos quais são 

aplicados incrementos – entrega de um Mínimo Produto Viável (MVP) no fim de cada 
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ciclo, a fim de agregar valor ao produto final, à proporção que supre as necessidades 

dos usuários do sistema (DA SILVA; LOVATO, 2016). 

Dessa forma, o processo de desenvolvimento do sistema foi realizado junto a 

Escola de Programação do LAIS/UFRN com Sprints de 15 dias, tempo no qual um 

conjunto de atividades eram executadas e/ou implementadas. A cada dia de uma 

Sprint, a equipe fazia uma breve reunião, chamada Daily Scrum com objetivo de 

disseminar conhecimento sobre o que foi feito no dia anterior, identificar impedimentos 

e priorizar o trabalho do dia que se inicia. Ao final de um Sprint, a equipe apresenta as 

funcionalidades implementadas em uma Sprint Review. Logo após, era realizada junto 

a equipe um novo planejamento do próximo Sprint. Assim, reiniciava-se o ciclo de 

novas atividades. 

O processo de desenvolvimento foi baseado numa estrutura definida em três 

fases de forma interativa e cíclica, combinando, respectivamente, as atividades de 

planejamento e concepção, desenvolvimento e avaliação. Dessa forma, todos os 

membros da equipe assumiram tarefas determinadas no período de cada interação. A 

Figura 1 esquematiza o procedimento metodológico executado. 

 

 

Figura 1 – Processo de desenvolvimento do HAIMA. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 



27 

5.1.1 Planejamento e Concepção do sistema de Gestão 

 

 5.1.1.1 Revisão bibliográfica 

 

Na Revisão bibliográfica buscou-se os artigos de relevância atuais sobre as 

características do gerenciamento de OPME em instituições de saúde, buscando avaliar 

o estado atual da arte e identificar benefícios, dificuldades e desafios. A investigação 

ocorreu com base em artigos publicados no portal de periódicos CAPES, nas bases de 

dados PubMed, LILACS, SCOPUS e Google Scholar. Os artigos selecionados foram 

submetidos a refinamento dos filtros. Adotou-se um critério de inclusão onde inseriu-

se os artigos científicos publicados no período de 2003 a 2018 sobre o assunto, 

disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol. Pesquisou-se também junto ao 

Ministério da Saúde do Brasil no mesmo período sobre o mesmo assunto. 

Visando focar em termos mais específicos, em cada base foi utilizado o recurso 

“filtrar meus resultados”, por tópicos. Considerando o objetivo maior desta pesquisa, 

foi selecionado um conjunto de termos que, no entendimento dos autores deste 

trabalho, são os mais adequados para englobar o maior número de artigos de interesse 

e relevância sobre o tema proposto. Assim, houve o cruzamento das palavras-chaves 

indexadas nos descritores em ciências da saúde (DeCS): administração hospitalar, 

próteses e implantes, gestão de recursos hospitalar, administração de materiais no 

hospital, sistema de informação. Totalizando em torno de 1.200 artigos. Também, 

foram utilizados os mesmos descritores na língua inglesa, de acordo com a base de 

dados. A busca foi realizada a partir do sítio eletrônico, em janeiro de 2019.  

Realizados os cruzamentos entre os descritores, e após uma pré-seleção 

desses estudos por meio da leitura dos títulos e dos resumos, quando necessário, 

foram selecionadas 58 publicações. Os artigos foram lidos na íntegra, a fim de 

identificar a adequação destes aos critérios de inclusão destinados a esta revisão. A 

configuração da metodologia desta revisão está esquematizada na Figura 2.  
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Figura 2 - Etapas da metodologia utilizada nas buscas por artigos na área específica. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

Após as etapas de pré-seleção dos artigos, foram excluídos 33, chegando-se a 

uma amostra final de 25 artigos. Desse total, o maior número de publicações ocorreu 

em 2018 (5 artigos). No que se refere aos idiomas dos artigos, 5 eram em inglês, 19 

em português e 1 em espanhol. Em relação às bases de dados, foram encontrados 4 

artigos na PubMed, nos anos de 2016 e 2018; no Google Scholar, foram selecionados 

20 artigos, publicados entre os anos 2003 de 2018; e na Scopus 1 artigo, referente ao 

ano de 2016. Uma síntese dos principais artigos encontrados na literatura encontra-se 

no quadro 1. 

Artigos 
Fragmentos do artigo que demonstram as suas principais 
contribuições na perspectiva do gerenciamento de OPME 

ISLAM, POLY 
E LI (2018) 

Os sistemas de informação para gerenciamento de OPME se 
enquadram, segundo este autor, nos sistemas auxiliares de 
informação. Estes sistemas têm ganhado bastante evidência nos 
últimos anos, particularmente por oportunizar a redução de erros 
clínicos, como erros de medicação, erros de diagnóstico e para apoiar 
os profissionais de saúde oferecendo informações atualizadas. Eles 
prometem melhorar fluxo de trabalho e eficiência dos cuidados, 
aumentando assim a qualidade geral de cuidados de saúde.  

  

 Buscas na rede em geral no Portal Periódicos Capes (2003 - 2019) 
Bases de dados PubMed, LILACS, SCOPUS e Google Scholar 

 

  

 

Palavras-chaves indexadas nos descritores em ciências da 
saúde (DeCS):  

Administração hospitalar, próteses e implantes, gestão de 
recursos hospitalar, administração de materiais no hospital, 

sistema de informação.   

  

Cruzamento dos descritores  

~ 1.200 

 

Pré-seleção dos artigos, por assunto 
e relevância  

58 

 Adequação aos critérios de 
inclusão 

 

Artigos 

 

25 
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ASSIS E 
MIRALDO 

(2015) 

Apresentaram a implantação de um sistema de gestão de processos, 
denominado “workflow”, em uma operadora de saúde para controle de 
liberação de procedimentos de internações eletivas com a utilização de 
OPME. Como resultado foi verificado que o sistema contribuiu para 
eficiência do controle das solicitações de internações eletivas e no 
controle de materiais do tipo OPME, tendo apresentado como 
resultados o aumento nas respostas as solicitações na ordem de 18%. 
Possibilitou também a criação de indicadores que permitam aos 
gestores monitorar a operação em tempo real, permitiu a emissão de 
relatórios históricos e a rápida recuperação dos documentos do 
processo.  

MARQUEZ-
PEIRO(2016) 

Descreveu a introdução do Sistema de Vigilância de Produtos 
Sanitários, o SIVIPS, em um serviço de farmácia para o gerenciamento 
de dispositivos médicos no que diz respeito ao controle de uso e de 
incidentes. Concluiu que a introdução da ferramenta SIVIPS permitiu 
uma melhora na rastreabilidade de próteses e implantes, e facilitou a 
coleta de dados sobre tipos de próteses de maior consumo e principais 
fornecedores, melhorou registro e monitoramento de incidentes 
relacionados com produtos sanitários, o que é uma informação básica 
para futuras decisões de aquisição de certas marcas de produtos ou 
fornecedores de produtos de saúde. 

MEI E LU 
(2016) 

Desenvolveram um sistema para gerenciar a rastreabilidade de 
dispositivos médicos. Nesse estudo, os autores avaliaram o sistema 
como bom no gerenciamento de rastreabilidade e na unificação de 
processos. 

LORENZETTI; 
GELBCKE; 

VANDRESEN, 
2016 

Desenvolveu um software de gestão para unidades de internação que 
abrangia diversos modos para gestão, dentre eles a de materiais. Neste 
estudo, não há detalhes com relação a este módulo, mas como 
resultado o autor evidencia, após aplicação durante um ano, benefícios 
na gestão de materiais, sendo a tecnologia avaliada positivamente pela 
equipe de enfermagem e comissão externa de avaliação. 

PINOCHET, L. 

H. C.; LOPES, 

A. S.; SILVA, 

J.S, 2014. 

 

Discute sobre as novas tendências de Tecnologia da Informação 
emergentes que estão trazendo benefícios diretos e indiretos para a 
Gestão da Saúde. Com relação a gestão no controle de estoque de 
materiais e medicamentos os autores enfatizam que a utilização de 
processos informatizados possibilita a redução de custos, através da 
redução de re-trabalho, redução ou eliminação de roubos de 
materiais/medicamentos, fonte para geração de indicadores do hospital 
e apoiando o processo decisório e estratégico da gestão administrativa.  

Quadro 1 - Síntese dos principais artigos encontrados na literatura. 

 

5.1.1.2 Familiarização com o processo de trabalho atual do hospital 

 

A familiarização com o processo de trabalho do uso de OPME foi realizada 

através da observação da rotina de trabalho dos profissionais envolvidos na gestão 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mei%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29792633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29792633
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desses materiais. A partir dessa etapa, foi possível observar que o processo de 

trabalho envolve médicos, enfermeiros/agendamento, farmácia/controle de estoque e 

gestor, mas ocorre de forma não padronizada e sem a exigência de um fluxo de 

trabalho padrão que envolva a atuação desses diversos profissionais.  

A partir da experiência de trabalho dos pesquisadores, atrelado à visão crítica 

do processo de trabalho e o conhecimento da legislação vigente, foram identificados 

problemas críticos no processo no que diz respeito a ausência da solicitação prévia de 

OPME ou preenchimento manual e incompleto da mesma, ausência de fluxo de 

trabalho padronizado, a marcação do procedimento sem a ciência do gestor e sem a 

reserva do material previamente, além da falta de controle na utilização dos materiais, 

uma vez que os materiais não são utilizados baseados na tabela SIGTAP/SUS e não 

há justificativa escrita nos casos em que ultrapassam o limite de uso de materiais.  

 

5.1.1.3 Definição de um novo fluxo de trabalho. 

 

Para subsidiar a descrição da sequência das atividades relacionadas a gestão 

de OPME, foi desenhado um fluxo de trabalho, tendo como base a familiarização com 

o processo de trabalho existente, a legislação vigente e o manual de boas práticas de 

gestão de OPME do Ministério da Saúde.  

Nessa etapa, foi definido que os quatro grupos de profissionais já identificados 

no processo atual (médicos, enfermeiros/agendamento, farmácia/controle de estoque 

e gestor) são fundamentais na gestão e precisam atuar de forma integrada e 

padronizadas em todas as solicitações de OPME e trocar informações de qualidade 

para a eficiência da gestão. Assim, foi desenvolvido um fluxo de trabalho envolvendo 

esses profissionais utilizando a notação BPMN (Business Process Model and 

Notation), através do software Draw.io, que é uma ferramenta livre, usada 

especificamente para o mapeamento de processos, no qual é possível a notação e 

modelagem de processos, possibilitando o desenho e os detalhes das tarefas. O fluxo 

de trabalho está representado na Figura 3. 
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Figura 3 –Fluxo de trabalho de gestão de OPME propostoFonte: Elaborado pelo autor. 
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Dentro do desenho apresentado, é especificada a sequência organizada de 

atividades padrão desenvolvidas por cada profissional, com suas interligações, para 

permitir a melhoria no processo de gestão de OPME, particularmente no sentido de 

resolver os problemas críticos encontrado no processo de trabalho atual identificado. 

Para tanto, foi desenvolvido na perspectiva da utilização do sistema informatizado 

direcionado a solicitação de uso de material disponível no hospital, voltado para o 

procedimento e paciente específico. 

O início do fluxo de trabalho se dá com a solicitação médica do material, que 

após cadastrada é encaminhada para o gestor, para análise e autorização de uso. 

Caso a utilização do material não seja autorizada pelo gestor, o médico solicitante é 

notificado, podendo este cancelar ou alterar a solicitação, nesse último caso, 

reiniciando o fluxo. Quando o uso do material é autorizado, a solicitação segue para a 

enfermagem/agendamento para uma espécie de triagem. Tal função se caracteriza por 

uma condução para a farmácia das solicitações apenas quando possuem previsão de 

serem realizadas em 15 dias, para permitir que seja possível a reserva das OPME para 

o paciente específico da solicitação. A necessidade dessa sequência se dá em 

decorrência da realidade dos hospitais públicos, os quais possuem longas filas de 

espera para realização de procedimentos. Quando a solicitação é encaminhada para 

a farmácia é informada a disponibilidade do material. Nos casos em que estão 

disponíveis, a enfermagem/agendamento é notificada, seguido pela realização do 

agendamento com o contato com o paciente, informação da data aos profissionais 

envolvidos e finalização do fluxo com a dispensação do material e realização do 

procedimento. Nos casos em que não há disponível o material, é notificada a unidade 

de abastecimento farmacêutico quanto a necessidade de aquisição e aguardada a 

chegada do material que, quando acontece, segue o fluxo para os casos positivos. 

 

5.1.4 Obtenção dos requisitos 

 

Foram utilizadas várias técnicas para o levantamento de requisitos, dentre as 

quais: contatos iniciais e observação no local.  
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Os contatos iniciais tiveram como finalidade a identificação dos objetivos e 

restrições do sistema a ser construído. Estes contatos envolveram uma enfermeira, 

uma farmacêutica e um médico da unidade de hemodinâmica, pesquisadora e equipe 

da escola de programação do LAIS/HUOL. O objetivo foi o de obter informações 

relevantes a respeito das necessidades dos usuários, de possíveis problemas 

existentes com o processo de controle, solicitação e uso de OPME. 

A observação do local visou facilitar o entendimento dos profissionais da escola 

de programação quanto a rotina de trabalho da unidade de hemodinâmica. Foi possível 

observar os atendimentos realizados a usuários, bem como o trabalho da Enfermagem 

era realizado e suas dificuldades. A partir desta vivência, foram visualizados quais 

requisitos eram importantes; como se utilizavam os sistemas de informações 

existentes na Unidade de Saúde; que dados eram armazenados e que relatórios eram 

emitidos; que dados e relatórios eram considerados relevantes ou desnecessários; e 

que dados, apesar de relevantes, não estavam incluídos. 

 

5.1.2 Desenvolvimento  

 

5.1.2.1 Análise de requisitos do sistema  

 

Nessa etapa foi realizado um estudo detalhado dos dados obtidos com o 

levantamento dos requisitos, sendo possível determinar as diversas propriedades do 

sistema, através da definição dos requisitos funcionais e não-funcionais (anexo C). 

Foram determinados como usuários os profissionais caracterizados como 

fundamentais na gestão de OPME (médicos, enfermeiros, farmácia/controle de 

estoque e gestor).  

Após essas definições, prosseguiu-se com a elaboração de um modelo de baixa 

fidelidade (wireframe), por meio da ferramenta Balsamiq® Mockups (BALSAMIQ 

WIREFRAMES, 2020). Tal modelo foi avaliado por pelo menos um profissional de 

saúde de cada área contemplada no sistema, de forma a verificar se os requisitos 

estavam de acordo com as necessidades da gestão de OPME. Essa etapa foi 

https://balsamiq.com/wireframes/
https://balsamiq.com/wireframes/
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importante para validar as funcionalidades do sistema, contribuindo para o bom 

andamento das atividades da equipe de desenvolvimento.  

Esse modelo foi desenvolvido com quatro módulos. O primeiro foi criado para a 

solicitação médica de OPME, contendo os procedimentos e materiais presentes na 

tabela SIGTAP/SUS, com opção de acrescentar materiais não oferecidos pelo SUS, 

com respectiva justificativa. O segundo módulo, foi desenvolvido para a 

farmácia/controle de estoque do hospital, e esse indica a disponibilidade das OPME 

em estoque, e faz a reserva e dispensação desses materiais para a unidade de 

hemodinâmica no dia agendado para o procedimento cirúrgico. O terceiro é o módulo 

Gestor, esse destina-se a obter a autorização de OPME, cabendo a esse analisar à 

solicitação médica do material e justificativa. O quarto módulo, foi desenvolvido para 

que a equipe de enfermagem/agendamento tenha controle das listas de espera por 

procedimentos terapêuticos, das informações quanto a data de agendamento e 

disponibilidade dos materiais. Além desses módulos, existe um perfil destinado ao 

administrador do sistema, o qual desenvolve a função de aceitar usuário, consultar e 

excluir perfil e cadastrar especificações de materiais. Na Figura 4 é possível verificar 

as funcionalidades do software HAIMA. 

 

 

Figura 4 – Visão geral do HAIMA 

Fonte: Elaborado pelo autor,2020. 
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5.1.2.2 Projeto e Implementação 

 

5.1.2.2.1 Modelagem do Sistema 

 

Para a modelagem do sistema foi utilizada a linguagem UML (Unified Modeling 

Language), que possibilitou o desenvolvimento dos artefatos para permitir o 

entendimento do domínio de aplicação, documentação e posterior manutenção do 

sistema.  

Um dos artefatos é o diagrama de casos de uso do sistema, que representa as 

formas como as funcionalidades se relacionam umas com as outras e como serão 

utilizadas pelo usuário, durante o uso do sistema (Figura 5). Nesse diagrama, os 

usuários, são representados por atores (stickman); os casos de uso (ações) são 

representados por elipses; e as interações entre os atores e os casos de uso são 

representadas por uma linha contínua. 
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Figura 5 – Diagrama de casos de uso 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

O diagrama entidade-relacionamento (Figura 6), outro artefato do sistema, 

representa as interações estáticas e as classes envolvidas no sistema, permitindo 

também identificar as hierarquias das classes, representadas por heranças e 

agregações. Este diagrama permite visualizar os dados que serão armazenados e 

manipulados pelo sistema. Na tentativa de melhorar a sua legibilidade, o diagrama está 

apresentado parcialmente. 
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Figura 6 – Diagrama Entidade-relacionamento 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

5.1.2.2.2 Tecnologias utilizadas 

 

Na sequência, procedeu-se com a modelagem do banco de dados, etapa em 

que são organizadas as informações que serão armazenadas, consultadas ou 
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modificadas, assim como os dados obtidos da tabela SIGTAP/SUS. Nessa etapa, foi 

empregada a ferramenta DB diagram e o sistema gerenciador de banco de dados 

adotado foi o PostgreSQL. 

O software foi desenvolvido para a plataforma web, com autenticação e acesso 

do usuário através da plataforma Sabiá, utilizada para acessos aos sistemas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Adotou-se as linguagens de 

programação HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ajax e SQL. Foi desenvolvido um 

framework conveniente para a linguagem PHP, o Laravel foi utilizado para aumentar a 

produtividade e facilitar o fluxo de atividades, ao mesmo tempo em que promove maior 

segurança para aplicação. De maneira similar, foi também utilizado o jQuery. Enquanto 

o Sass é um pré-processador de CSS, que permite minimizar a escrita de código, 

tornando-o mais claro e limpo, o jQuery é uma biblioteca de JavaScript, utilizado para 

melhorar a dinâmica do CSS ao promover animações e interações na página. 

O GitLab foi empregado para controle do versionamento dos arquivos 

necessários à aplicação web. Para a escrita do código, optou-se pelo editor Visual 

Studio Code, em razão de sua facilidade de uso e grande número de funcionalidades. 

Além disso, o Google Chrome e o Firefox foram adotados como os mecanismos para 

acompanhar os resultados do desenvolvimento, visto que estão entre os navegadores 

mais populares. 

 

5.1.2.2.3 Interface do Sistema 

 

O sistema Haima integra a gestão de processos assistenciais e administrativos 

envolvidos na gestão de OPME. Os diversos usuários autorizados para utilizá-lo têm 

acesso com login e senha e possuem permissão restrita às operações executadas por 

cada profissional. A Figura 7 reproduz a tela inicial do software, início da operação no 

Haima para todos os usuários. 
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Figura 7 – Tela inicial para acesso ao software Haima 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

O primeiro módulo do software, onde se inicia o fluxo de trabalho, é direcionado 

ao profissional médico. Foi desenvolvido com o objetivo de permitir a criação de uma 

solicitação com dados de identificação do paciente, do procedimento e materiais 

necessários completos, com as especificações básicas que permitam a separação e 

dispensação correta do material pela farmácia e de acordo com as compatibilidades 

da SIGTAP/SUS, permitindo a adequação à legislação vigente. 

Após o acesso ao Haima, no módulo destinado ao médico, é possível optar por 

cadastrar nova solicitação ou acompanhar as solicitações realizadas. A tela 

representando essa função está na Figura 8.  



40 

Figura 8 – Tela para cadastro ou acompanhamento da solicitação 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

Ao ser escolhida a opção “Nova solicitação”, o sistema apresenta a tela de 

cadastro de pacientes, presente na Figura 9. O usuário preenche minimamente os 

campos obrigatórios (nome, CPF e número de telefone para contato) e, na sequência, 

o sistema valida os dados informados. 

 

Figura 9 – Tela para cadastro de paciente. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Após a confirmação dos dados do novo paciente, o cadastro está finalizado e 

pode ser iniciado a solicitação do procedimento. Com a finalidade de contribuir para 

uma melhor experiência do usuário, os procedimentos a serem solicitados já estão 

presentes no software, conforme a tabela SIGTAP/SUS, sendo selecionados através 

de pesquisa rápida, conforme apresentado na Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Tela para solicitação de procedimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Após selecionar e adicionar os procedimentos é aberta a tela para solicitar as 

OPME. O grupo de materiais contidos na SIGTAP/SUS para cada procedimento já é 

listado nessa tela, podendo o profissional médico optar pelos materiais que deseja 

solicitar através de checagem simples e identificar as especificações (tamanho e 

quantidade) referente a cada um deles. Além disso, é permitido solicitar material além 

do presente na SIGTAP/SUS, com a devida justificativa, que se torna, para esses 

casos, campo obrigatório. O profissional médico também tem a possibilidade de 

solicitar material não padronizado para a instituição através do preenchimento de 

documento próprio, salvo no software. A Figura 11 representa a tela de solicitação 

médica do procedimento com as respectivas OPME.  
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Figura 11 – Tela para solicitação de OPME 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

A finalização da solicitação ocorre com a confirmação do cadastro, onde é 

possível conferir as informações inseridas no software. A tela final para a solicitação 

médica de OPME está apresentada na Figura 12. Tal solicitação é encaminhada para 

a triagem do módulo enfermagem/agendamento, quando todos os materiais solicitados 

estão contidos no SIGTAP/SUS, ou para o módulo gestor, nos casos contrários. 
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Figura 12 – Tela final da solicitação de OPME. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Esse primeiro módulo descrito, permite  adequações a legislação, ao seguir 

orientações de boas práticas do Ministério da Saúde, das quais se destacam: a 

solicitação de OPME realizada em formulário próprio, constando, obrigatoriamente, os 

dados de identificação do paciente, número do prontuário, data e nome do 

procedimento previsto, relacionando as OPME necessárias (compatíveis com o 

SIGTAP/SUS), a quantidade e os tamanhos adequados (BRASIL, 2016).  

O segundo módulo, denominado Gestor, foi desenvolvido para a análise e 

autorização das solicitações de OPME não previstas no SIGTAP/SUS. Essa opção foi 

prevista, em decorrência de alguns procedimentos contidos no SIGTAP/SUS estarem 

desatualizados e não refletirem a real necessidade de materiais para o tratamento do 

paciente. Nesse caso, a solicitação é encaminhada para ser avaliada, pelo responsável 

técnico pela unidade, quanto a sua indicação e evidência terapêutica, para decisão 

quanto a autorização do uso e/ou aquisição. Esse módulo possui tela única, onde é 

possível abrir solicitações passadas e avaliar as novas solicitações presentes na caixa 

de entrada, aprovando-as ou não, conforme a Figura 13. 
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Figura 13 – Tela do módulo gestor. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

 Nos casos em que a utilização do material não é autorizada pelo gestor, uma 

notificação com a resposta é encaminhada para o médico solicitante, podendo este 

cancelar ou alterar a solicitação, nesse último caso, reiniciando o fluxo. Quando o uso 

do material é autorizado, a solicitação segue para o módulo enfermagem/agendamento 

para a função triagem. Tal função se caracteriza por um encaminhamento não 

automático do software, realizado pela equipe de enfermagem/agendamento, para a 

farmácia, das solicitações que possuem previsão de serem realizadas em 15 dias, 

conforme descrito no fluxo de trabalho. A função de triagem, associada ao cadastro do 

agendamento, é desenvolvida no módulo enfermagem/agendamento. Esse módulo 

apresenta uma tela na qual podem ser feitas navegações de acordo com o status da 

solicitação (aguardando triagem, aguardando resposta da farmácia, reservados, 

agendados e realizados). No status triagem, ao clicar em encaminhar, a solicitação 

será direcionada à farmácia, conforme apresentado na Figura 14. 
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Figura 14 – Tela de triagem do módulo enfermagem. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

No status reservados, ao clicar em agendar, será cadastrado a data do 

agendamento do procedimento. A tela referente a função está apresentada na Figura 

15. 

 

Figura 15 – Tela de agendamento do módulo enfermagem. 

Fonte: Elaborado pelo autor,2020. 
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O último módulo, denominado farmácia/controle de estoque, desenvolve a 

atividade de responder às solicitações quanto a presença dos materiais e reservar os 

mesmos para o paciente, garantindo a correta distribuição no dia agendado para a 

realização. Esse módulo, assim como o da enfermagem/agendamento, apresenta uma 

tela em que pode ser feita navegações de acordo com o status da solicitação 

(solicitações novas, pendencias de material, materiais reservados e entregues). A tela 

desse módulo está representada na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Tela de novas solicitações do módulo farmácia/controle de estoque. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Na tela acima, ao clicar em checklist, abre-se uma tela com os materiais solicitados, 

sendo possível o usuário listar, através de checagem simples, os materiais presentes em 

estoque ou não, conforme a Figura 17. 
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Figura 17 – Tela para confirmação do material em estoque. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

Após o procedimento ser realizado, é cadastrada a finalização pela equipe de 

enfermagem, ficando as informações no banco de dados do software, conforme Figura 

18. 

 

Figura 18 – Tela com histórico de procedimentos realizados. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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5.1.3 Avaliação 

 

5.1.3.1 Validação Preliminar do Sistema 

 

Para a validação preliminar do sistema foi realizado a simulação de uma 

solicitação de OPME no sistema desenvolvido, com o devido seguimento do fluxo 

estabelecido até a conclusão do processo. Todo o processo foi registrado com 

gravação de um vídeo. 

O sistema se mostrou viável e capaz de atender aos requisitos propostos, não 

apresentado falhas importantes durante o processo de solicitação a dispensação da 

OPME. As pequenas correções preliminares foram realizadas sem grandes 

dificuldades, por se tratar de adaptações clássicas ocorridas durante a implantação 

das primeiras versões de todo e qualquer os softwares acadêmicos ou comerciais. 

Afinal, até mesmo grandes empresas de softwares e seus grandes sistemas 

operacionais como é, por exemplo, plataforma do Windows da empresa Microsoft 

(UWP- Universal Windows Platform) são passiveis de correções e sofrem modificações 

ano após ano em que vem sendo lançada novas versões.  

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como foco principal a concepção e desenvolvimento de 

um software destinado a uma instituição pública de saúde, para inovar e melhorar a 

gestão de OPME.  

O software desenvolvido e implementado, interliga profissionais de saúde 

envolvidos na gestão de OPME e possui na sua arquitetura a solicitação médica em 

formulário digital próprio, a autorização do uso do material pelo gestor, o controle da 

lista de espera e do agendamento dos procedimentos terapêuticos, a disponibilidade, 

reserva e dispensação do material. Assim, o software HAIMA, desenvolvido nesse 

estudo, dedica-se aos processos anteriores ao uso das OPME, diferente dos softwares 

encontrados na literatura, os quais se voltam para etapas específicas, se dedicando 
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em sua maioria a notificação de uso, incidentes, rastreabilidade e auditoria de 

dispositivos.  

Um exemplo dos estudos encontrados foi desenvolvido por Marquez-Peiro et al. 

(2016) no qual foi descrita a introdução do Sistema de Vigilância de Produtos 

Sanitários, o SIVIPS, em um serviço de farmácia para o gerenciamento de dispositivos 

médicos no que diz respeito ao controle de uso e de incidentes. Após um ano de 

implementação, foi verificada melhora na rastreabilidade de próteses e implantes, e 

facilitação na coleta de dados sobre tipos de próteses de maior consumo e principais 

fornecedores, melhorou o registro e o monitoramento de incidentes relacionados com 

produtos sanitários, fornecendo informação básica para futuras decisões de aquisição 

de determinadas marcas de produtos ou fornecedores de produtos de saúde. Em outro 

estudo semelhante, Mei e Lu (2016) desenvolveram um sistema para gerenciar a 

rastreabilidade de dispositivos médicos. Nesse estudo, os autores avaliaram o sistema 

como bom no gerenciamento de rastreabilidade e na unificação de processos. 

Na literatura, foi possível identificar apenas um estudo, realizado por Assis e 

Miraldo (2016), que apresenta a implantação de um sistema de gestão de processos, 

denominado “workflow”, em uma operadora de saúde, que se assemelha com o 

software Haima no que diz respeito ao módulo de solicitação médica e gestor, por estar 

direcionado ao controle de liberação de procedimentos de internações eletivas com a 

utilização de OPME. Nesse estudo, apesar de abranger apenas a solicitação e 

autorização de procedimento e materiais, já foi possível verificar que o sistema 

contribuiu para eficiência do controle das solicitações de internações eletivas e no 

controle de materiais do tipo OPME, tendo apresentado como resultados o aumento 

de produtividade na ordem de 18% nas respostas às solicitações de procedimentos e 

internações. Possibilitou também a criação de indicadores que permitiram aos gestores 

monitorar a operação em tempo real, a emissão de relatórios históricos e a rápida 

recuperação dos documentos do processo. Entretanto, o Software Haima apresenta a 

diferença de englobar também as diversas ações e a interação dos profissionais 

envolvidos na gestão de OPME no processo que vai até a dispensação do material no 

dia agendado para a realização do procedimento, o que permite maior controle no 

processo de trabalho, fortalecendo a gestão. Assim sendo, os resultados do estudo de 

Assis e Miraldo (2016), apesar das diferenças na arquitetura do software e de refletir a 
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realidade de instituição de saúde privada, sugerem boas perspectivas diante da 

implementação do software Haima.  

Além disso, o software Haima, com o módulo solicitação médica e gestor, 

também permite a adequação ao manual de boas práticas de OPME do Ministério da 

Saúde, pois segue as orientações contidas nesse, contribuindo para o cumprimento da 

legislação vigente. Na literatura pesquisada não foi possível identificar estudos que 

associam a utilização de softwares para gestão de OPME e adequação à legislação. 

Esse fato, presente no software desenvolvido, é necessário e apresenta impacto na 

assistência à saúde, pois se sabe que quando se trata de qualidade, a gestão deve 

estar em acordo com as legislações, devendo estas serem adotadas e seguidas dentro 

das estratégias gerenciais adotadas nas instituições de saúde (BRASIL, 2016). Para 

Cintra e Junior (2013), isso proporciona aos usuários uma assistência de qualidade e 

sustentável, preservando a boa relação com os profissionais de saúde, pautada pela 

ética e transparência. 

O módulo referente à farmácia/controle de estoque do software Haima, garante 

que o agendamento dos procedimentos, atualmente realizado pelos enfermeiros na 

instituição de estudo, sejam realizados após a reserva do material em nome do 

paciente para o qual foi solicitado. Essa função contribui para a segurança do 

procedimento cirúrgico, tendo em vista a certeza da presença do material no dia 

agendado para os procedimentos, além de permitir, ao setor de farmácia, prever a 

demanda futura e ter mais controle na dispensação de materiais, contribuindo para 

minimizar a ocorrência de excessos e falta de materiais encaminhados para a cirurgia. 

Não foi encontrado na literatura a descrição de softwares que interliguem o médico 

solicitante, o setor de agendamento e o controle de estoque na gestão de OPME. 

Porém, com relação à gestão e controle de estoque de materiais e medicamentos, os 

benefícios dos processos informatizados são bem caracterizados. Para Pinochet, 

Lopes e Silva (2014) esses possibilitam a redução de custos, através da redução de 

retrabalho, redução ou eliminação de roubos de materiais/medicamentos, fonte para 

geração de indicadores do hospital e apoiando o processo decisório e estratégico da 

gestão administrativa. Islam, Poly e Li (2018), caracterizam esses sistemas como 

sistemas auxiliares de informação e destacam que têm ganhado bastante evidência 

nos últimos anos, particularmente por oportunizar a redução de erros clínicos, como 
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erros de medicação, erros de diagnóstico e para apoiar os profissionais de saúde 

oferecendo informações atualizadas. 

Um dos principais objetivos do software Haima é interligar e aproximar os 

setores envolvidos da solicitação médica à dispensação para o uso de OPME, tanto 

assistencial como administrativo, assim como qualificar as informações do processo 

de trabalho. A interação entre diversos autores não foi observada em softwares 

voltados para a gestão e controle de OPME relatados na literatura. Contudo, esse 

requisito é avaliado como algo importante, pois, de acordo JUNIOR et al. (2013), o alto 

custo e o gerenciamento ineficiente das OPME decorrem de fatores como a falta de 

informação de qualidade entre os atores. Essa dificuldade é presente também entre os 

profissionais de saúde atuantes na gestão de OPME da unidade de hemodinâmica do 

HUOL e o software desenvolvido surge como uma ferramenta para favorecer o 

processo de trabalho. Para Aguiar e Mendes (2016) as tecnologias da informação e 

sistemas de informações apresentam benefício relacionado à interação entre setores 

distintos quando afirmam que funcionam como elo entre as atividades relativas ao 

processo assistencial e aqueles referentes ao processo administrativo, uma vez que 

possuem a informação e a comunicação como as principais ferramentas integradoras 

dos processos produtivos. 

O software Haima foi validado e avaliado por profissionais envolvidos na gestão 

de OPME do HUOL. Para estes, o software inova a gestão desses materiais e 

contribuiu para que a marcação dos procedimentos seja realizada com a garantia de 

que processos anteriores essenciais foram cumpridos, assegurando a presença de 

todas as OPME necessárias em sala cirúrgica no dia do procedimento. Permite maior 

segurança na assistência ao paciente e menor ocorrência de custos desnecessários 

relacionados à suspensão de procedimentos por falta dos insumos. Além disso, 

contribui para a integração dos profissionais envolvidos, o controle do processo, a 

comunicação mais ágil e com menor riscos de falhas, redução do tempo de execução 

das atividades, aumento da produtividade e produção de informações de qualidade. 

Contudo, apesar do software ter sido desenvolvido e estra apto ao uso, a 

literatura mostra que a implementação de sistemas de informação em organizações de 

saúde representa uma série de desafios. Para Islam, Poly e Li (2018) a área da saúde 

tem sido particularmente lenta e atrasada em comparação com outras áreas. Isso é 

devido à complexidade em questões como interoperabilidade, racionalidade 
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tecnológica, aceitabilidade, racionalidade gerencial, segurança de dados e qualidade 

dos dados. Essas limitações podem ser atribuídas a fatores técnicos, humanos e 

organizacionais. Contudo, apesar desses achados, os profissionais do HUOL se 

mostram bastantes interessados e satisfeitos com o desenvolvimento e implementação 

do software, o que favorece a utilização de forma efetiva. 

Diante do exposto, apesar dos avanços ainda necessários nessa área, percebe-

se que para o gerenciamento eficiente de todo o processo envolvido na utilização dos 

OPME pelas instituições de saúde é fundamental um suporte informacional ao 

processo decisório da logística, o que ocorre por meio dos sistemas de informações. 

O bom gerenciamento das OPME supera os benefícios na gestão hospitalar quando 

atinge o objetivo da realização do procedimento com a satisfação do cliente atendido 

(CINTRA; JUNIOR, 2013). O software Haima atende a esses requisitos, o que o torna 

um importante instrumento para gestão em saúde.  

 

7 Dificuldades  

 

Algumas limitações podem ser identificadas nesta pesquisa ao ser realizada 

uma análise crítica. A principal limitação está na ausência de validação do sistema de 

forma mais ampla. Essa ação foi impossibilitada por diversos motivos: a dificuldade de 

instalação do software na rede do hospital, pois é necessário a autorização dos 

gestores, o reduzido tempo para a operacionalização do trabalho e particularmente a 

ocorrência da pandemia (COVID-19) que desviou o foco da gestão hospitalar, já que 

os atendimentos a procedimentos eletivos, objetivo principal da utilização do sistema, 

suspensos temporariamente para liberar leitos para paciente com coronavírus. 

Entretanto é importante ressaltar que a implantação do HAIMA, ainda que em 

fase preliminar, já foi suficiente no sentido de verificar a sua viabilidade e real 

potencialidade enquanto sistema de informação de apoio às decisões da gestão. 

Contribuíram para isso o estudo completo e robusto dos fluxos vigentes e da 

proposição de novos fluxos customizados para atender às necessidades mais 

específicas do HUOL. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Assim, de acordo com a revisão bibliográfica realizada nesse trabalho, levando em 

conta também os relatos presentes na literatura acerca dos sistemas de informação na 

saúde e baseado na concepção e desenvolvimento do software Haima, podemos 

traçar algumas conclusões. 

• Os sistemas de informação em saúde apresentam diversos benefícios quando 

aplicados à gestão de OPME: melhorias relacionadas ao fluxo de comunicação, 

padronização de processos, produção de indicadores para a gestão, 

rastreabilidade de dispositivos, maior controle no fluxo de trabalho e redução dos 

custos são benefícios respaldados pela literatura. 

• A gestão de OPME permeia grande parte dos processos hospitalares, desde a 

solicitação do material para o procedimento até a contabilização das informações, 

passando por logística, consumo e faturamento. Esse fluxo contribui para que suas 

características assistenciais e de comercialização sejam consideradas complexas, 

sendo a interação entre os profissionais de saúde e a qualidade das informações 

fundamentais para a gestão desses materiais de alto custo. 

• Após a etapa metodológica de familiarização com o processo de trabalho  vigente 

no HUOL foi possível identificar problemas críticos no que diz respeito a ausência 

da solicitação prévia de OPME ou preenchimento manual e incompleto da mesma, 

ausência de fluxo de trabalho padronizado, a marcação do procedimento sem a 

ciência do gestor e sem a reserva do material previamente realizada, além da falta 

de controle na utilização dos materiais. Tais problemas, além de prejudicar o 

faturamento hospitalar, ainda infringem a legislação vigente. 

● Foi desenvolvido um fluxo de trabalho aplicável à realidade do HUOL que permite 

a definição da atuação específica de cada profissional, orientando as devidas 

interações necessárias, algo que, até então, não é padronizado na instituição. Essa 

definição é fundamental, pois de acordo com a literatura fluxo de trabalho bem 

definido é imprescindível para a padronização do processo de trabalho relacionado 

ao uso de OPME, o que contribui para a qualidade da assistência. 

● O software Haima foi concebido, desenvolvido e implementado em fase preliminar, 

e os resultados obtidos apontaram a viabilidade de uma implantação mais 
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completa em uma fase final e a autora sugere que seja executada com a maior 

brevidade possível para que se alcançar todos os ganhos previstos.  

● O sistema HAIMA desenvolvido apresenta características diferenciadas em 

relação aos softwares descritos na literatura, a saber: 1) estar voltado para fases 

anteriores ao processo de uso das OPME; 2) permitir a automatização de um fluxo 

estabelecido; 3) Interligar todos os profissionais envolvidos; 4) Adequar a gestão 

de OPME a legislação vigente; e 5) garantir que o agendamento do procedimento 

ocorra mediante a reserva do material necessário. 

● Os resultados dos testes preliminares demonstraram que, após sua completa 

implementação, será possível usufruir dos seguintes benefícios associadas ao 

resultados desse trabalho: automatização do fluxo de trabalho definido; solicitação 

de materiais melhor elaborada conforme os procedimentos e OPME disponíveis 

na SIGTAP/SUS e legislação vigente;, a ciência eletrônica da chefia quanto as 

solicitações e a interligação com os profissionais envolvidos, associação com a 

lista de pacientes em espera, informação sobre a disponibilidade do material 

solicitado e a data de agendamento. 

● O sistema foi validado de forma preliminar e se mostrou viável e capaz de atender 

aos requisitos propostos, não apresentado falhas importantes durante o processo 

de simulação de uso. As pequenas correções preliminares foram realizadas sem 

grandes dificuldades por se tratarem de adaptações clássicas ocorridas durante a 

implantação das primeiras versões de todo e qualquer os software acadêmico ou 

comercial. 

● Além das vantagens supracitadas, diante do arcáico processo de trabalho 

atualmente praticado na gestão de OPME do HUOL, a implantação do sistema 

HAIMA, em sua forma mais completa, irá contribuir para inovar e instrumentalizar 

a gestão em saúde. 
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Apêndice A - Solicitação de OPME realizada atualmente. 
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Apêndice B – Descrição dos requisitos funcionais e não funcionais 

 

REQUISITOS FUNCIONAIS: 

 

RF01- Cadastrar paciente - UC03 - RNF05 - RNF07 

RF02- Consultar dados do paciente - UC03 - RNF01 - RNF02 - RNF05 

RF03- Atualizar dados do paciente - UC03 - RNF01 

RF04- Cadastrar solicitação do procedimento - UC04 - RNF01 

RF05- Consultar solicitação do procedimento - UC09 - RNF01 - RNF02 - RNF06 - 

RNF05 

RF06- Validar solicitação do procedimento - UC05 - RNF03 

RF07- Cadastrar Setor - UC01 - RNF05 

RF08- Excluir Setor - UC01 - RNF05 

RF09- Consultar Setor - UC01 - RNF05 

RF10- Atualizar Setor - UC01 - RNF05 

RF11- Cadastrar Usuário - UC02 - RNF05 - RNF07 

RF12- Excluir Usuário - UC02 - RNF05 

RF13- Atualizar Usuário - UC02 - RNF05 

RF14- Consultar Usuário - UC02 - RNF05 

RF15- Verificar os materiais do procedimento - UC06 - RNF06 

RF16- Cadastrar Boletim - UC10 - RNF02 - RNF05 

RF17- Cadastrar Agendamento - UC07 - RNF02 - RNF05 

RF18- Consultar Agendamento - UC08 - RNF02 - RNF03 - RNF05 

RF19- Atualizar Agendamento - UC08 - RNF02 

RF20- Atualizar solicitação de procedimento - UC04 - RNF01 

 

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS: 

 

RNF01- Nível de acesso por perfil de usuário (Médico, hemodinâmica, chefia, 

administrador e farmácia) 

RNF04- Ser cadastrado dentro do sistema  

RNF07- Preencher os campos obrigatório



 

 


