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OFÍCIO CIRCULAR Nº 012/2010 – DAB 
 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2010. 
 

Assunto: Avaliação de solicitação de OPME.  
 

 
Senhores Credenciados, 

 
Contratualmente, os prestadores de serviços do sistema de saúde da PMMG-

CBMMG-IPSM estão sujeitos às tabelas de OPME que são revisadas semestralmente, para 

viger a partir de maio e novembro de cada ano. 

Considerando que a evolução tecnológica das OPME nem sempre é 

absorvida na totalidade e na mesma velocidade pela tabela do SiSau, e que o profissional 

assistente indica OPME que não consta da tabela, solicitamos que sejam observadas as 

seguintes condições:  

1º - o material necessita estar registrado na Anvisa; 

2º - o profissional assistente deverá apresentar relatório circunstanciado, 

baseado em evidências científicas, que justifique a utilização do material solicitado fora da 

tabela do SiSau; 

3º - caso o material solicitado tenha similaridade com outro material que 

conste da tabela, o profissional assistente deverá indicar em seu relatório os benefícios 

desse novo material em relação ao da tabela do SiSau, baseado em evidências científicas; 

4º - o prestador de serviço apresentará, no mínimo 02 (dois) orçamentos ou 

quando for fornecedor único, atestará essa condição e explicitará o preço de custo, o 

percentual da margem de comercialização e o valor total do material, com o 

respectivo registro na ANVISA; 

5º - a solicitação do material deverá ser feita no prazo mínimo de 03 (três) 

dias úteis antes da realização de procedimento eletivo e, no caso de urgência/emergência 

logo que for realizado o procedimento.   

Atendidas as condições deste ofício, a análise da solicitação terá tramitação 

mais célere, evitará a necessidade de solicitação de relatórios complementares e permitirá 

que a decisão ocorra antes da realização do procedimento. 

 


