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CONTEXTUALIZAÇÃO

 FLUXO ANTERIOR

- Célula de Atenção à Pessoa com Necessidades Especiais (CEPES/COASA) –
responsável pela abertura de processos administrativos de solicitação de 
órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção – OPM.

- Solicitação direta de OPM pelo paciente junto a SESA mediante a 
apresentação de documentação constante na Portaria nº 702 de 12 de abril 
de 2018.

- Recebimento de solicitações de OPM por e-mail em virtude da suspensão 
temporária do atendimento presencial na SESA devido a pandemia.

- Entrega descentralizada da OPM na SR ou ADS diretamente ao paciente ou 
representante legal sem habilitação do paciente para utilização do produto.



CONTEXTUALIZAÇÃO

Valor executado 2019: R$ 4.337.664,88
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Valor executado 2020: R$ 4.168.473,12
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Quantitativo de Órteses, Próteses e Meios auxiliares de locomoção – OPM concedidos por Região de Saúde no ano 2020



CONTEXTUALIZAÇÃO

Valor executado 2021: R$ 2.530.743,1
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Quantitativo de Órteses, Próteses e Meios auxiliares de locomoção – OPM concedidos por Região de Saúde no ano 2021



CONTEXTUALIZAÇÃO

 JUSTIFICATIVAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO FLUXO

- Garantia de atendimento regionalizado e descentralizado.

- Fornecimento da OPM como parte de um atendimento especializado do 
paciente.

- Garantia de habilitação para utilização adequada da OPM, reduzindo o 
abandono do produto pelo usuário e surgimento de iatrogenias.

- Otimização de recursos públicos a partir da qualificação das solicitações, 
bem como da habilitação para utilização adequada da OPM.



CONTEXTUALIZAÇÃO

 NOVO FLUXO DE CONCESSÃO DE OPM

- Após ampla discussão com as regiões de saúde, o Novo Fluxo de 
Concessão de OPM foi submetido e aprovado em CIB mediante RESOLUÇÃO 
Nº 115/ 2021.



NOVO FLUXO

 PASSO A PASSO

1- Usuário é regulado da Unidade Básica de Saúde ou outro serviço para o 
atendimento em um ponto da Rede de Atenção Especializada do Estado: 
policlínicas ou CER.

2- Na policlínica ou CER o mesmo é atendido pela equipe especializada que 
identifica a necessidade de OPM.

3- A solicitação é realizada por meio de cadastro do usuário no Sistema 
Benefício Cidadão (Plataforma Saúde Digital) anexando a documentação 
necessária: laudo com justificativa; carteira de identidade; CPF; cartão 
nacional de saúde - CNS; comprovante de residência em nome do próprio 
paciente ou de parente de até 2º grau e certidão de nascimento, se menor 
de idade.



NOVO FLUXO

 PASSO A PASSO

4- O sistema já dispõe da relação de OPM fornecidos administrativamente 
pela SESA, onde o profissional fará a identificação e solicitação do produto.

5- Após inserido o cadastro do usuário pela policlínica ou CER, a equipe da 
CEPES na SESA fará a análise da solicitação. Caso haja alguma pendência, 
será sinalizada a não conformidade para adequação. Caso a solicitação 
esteja adequada, será aberto o processo para a aquisição da OPM e 
inserção do número de VIPROC no sistema para acompanhamento.

6- No caso de solicitações de OPM personalizada que exigem tomada de 
medidas dos usuários, a CEPES fará contato com os mesmos para 
orientação desse procedimento junto a empresa fabricante.



NOVO FLUXO

 PASSO A PASSO

7- Após a finalização do processo de aquisição, a CEPES organiza a 
distribuição descentralizada das OPM para SR ou ADS.

8- A OPM é entregue na SR ou ADS diretamente ao usuário ou 
representante legal que assina a guia de recebimento do produto.

9- A guia de recebimento assinada deve ser digitalizada e inserida no 
sistema Benefício Cidadão pela equipe da SR ou ADS no prazo de até 30 
dias, prorrogável por mais 7 dias a partir da data do agendamento.

10- Na ocasião da entrega na OPM o usuário recebe o formulário de 
Referência e Contra referência o encaminhando ao serviço solicitante para 
a habilitação do mesmo quanto a utilização adequada da OPM.



NOVO FLUXO

 FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA



NOVO FLUXO

 FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA



OBSERVAÇÕES

- Ressaltamos que, de acordo com a Resolução CIB nº 63/2009, os 
seguintes municípios realizam a aquisição direta das OPM:

 Fortaleza
 Crato
 Iguatu
 Juazeiro do Norte
 Sobral
 Maracanaú



OBSERVAÇÕES

- CPAP/BIPAP, curativos de epidermólise bolhosa e colchões constam na 
relação de produtos do sistema Benefício Cidadão, no entanto, não serão 
solicitados por policlínicas e CER. Novos fluxos estão sendo discutidos 
para esses produtos:

 CPAP/BIPAP – Ambulatório do Sono do HGF.
 Curativos epidermólise bolhosa – Ambulatório do HIAS.
 Colchões – Concessão através dos municípios, uma vez que é uma 

ação inerente à atenção domiciliar.



OBSERVAÇÕES

- Importante considerar que além de pessoas com deficiências, as OPM são 
fornecidas também a pessoas com condições especiais. Ex: idosos com 
dificuldade de locomoção.

- O Novo Fluxo de OPM iniciou o funcionamento a partir do dia 02/08, 
sendo considerado um período de transição (até o final de 2021) até que a 
divulgação seja ampliada e que os serviços estejam adaptados para 
operacionalização do novo fluxo.

- A equipe da COASA / CEPES está a disposição para quaisquer orientações 
acerca do novo fluxo de concessão de OPM.



Contamos com o apoio de todos nessa 
nova etapa que visa aperfeiçoar cada vez 

mais a Rede de Atenção à Pessoa com 
Deficiência em nosso Estado!



OBRIGADA!

Thaís Facó – COASA / SEADE
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