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Gestão de preços em Saúde
O Ministério da Saúde desenvolveu ferramentas que contribuem 

na tomada de decisões envolvendo o planejamento de aquisições e a 
utilização de recursos públicos, na busca por alternativas mais eficazes 
quanto ao conhecimento e ao controle de gastos com medicamentos e 
produtos para a saúde. Além disso, essas ferramentas possibilitam que 
pesquisadores e público em geral possam estudar e acompanhar melhor 
o gerenciamento e a aplicação das políticas públicas por meio do mercado 
de produtos para a saúde.

Nesse sentido, a Coordenação de Acompanhamento e Qualificação da 
Gestão de Preços em Saúde (Coagep) atua, entre outras competências, 
na padronização da descrição de produtos para a saúde – Unidade 
Catalogadora do Ministério da Saúde (UC/MS-Catmat) – e na manutenção 
e disponibilização de um banco de dados de preços de medicamentos 
e produtos para a saúde praticados pelo mercado – Sistema Banco de 
Preços em Saúde (BPS).

Utilizar descritivos padronizados na identificação de itens contribui no 
processo de aquisições, pois assegura a transparência e a qualidade dos 
itens adquiridos. Além disso, as informações de preços disponibilizadas 
permitem a comparação entre itens e propicia eficiência e a economicidade 
no uso dos recursos públicos.
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Catálogo de Materiais 

O Catálogo de Materiais (Catmat) é um subsistema do Sistema Integrado 
de Administração de Serviços Gerais (Siasg). O Catmat possui uma 
Unidade de Catalogação geral de itens situada no Ministério da Economia 
e uma Unidade Catalogadora no Ministério da Saúde (UC/MS), dedicada 
à catalogação de itens de saúde. Todo material adquirido pelo governo 
federal é descrito e codificado no Catmat, sendo de uso obrigatório 
para todos os órgãos da Administração Pública Federal direta e de uso 
facultativo a todo e qualquer órgão das três esferas do poder.
A UC/MS-Catmat é responsável por catalogar e padronizar a descrição 
de itens utilizados na saúde seguindo as normas técnicas brasileiras, as 
recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e, quando necessário, gera novos 
padrões para os itens. Atualmente, compreende uma base com mais de 
51 mil itens.
O Catmat ao padronizar a descrição, a codificação e a unidade de 
fornecimento dos produtos utilizados em saúde, objetiva a integração 
dos dados, padronização e unificação da linguagem, para facilitar as 
comparações de preços dos produtos que possuem a mesma descrição e 
contribui para que as aquisições se tornem mais coerentes e homogêneas, 
uma vez que garante a identificação fácil e segura de qualquer item de 
licitação (BRASIL, 2017).
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Dos itens padronizados pela UC/MS-Catmat (Gráfico 1), a classe “Equipamentos e artigos para uso médico, 
dentário e veterinário” representaram 91% do total de itens padronizados entre 2009 e 2020; as classes 
“Instrumentos e equipamentos de laboratório” e “Substâncias e produtos químicos” representaram 4% 

cada; e a classe “Subsistência” representou 1% de todos os itens padronizados.
Conforme o Gráfico 2, os anos de 2017, 2018 e 2019 foram os anos que apresentaram a maior quantidade 

de itens padronizados, sendo 8.052, 8.261 e 8.232 itens, respectivamente. Os anos de 2009 a 2013 foram os 
que tiveram a menor proporção de registros. 

Esse resultado é esperado, pois, após 2017, a utilização do sistema BPS tornou-se obrigatória e a padronização 
dos itens foi necessária para a inserção de informações de compras  no sistema pelos entes federados. O que 
também explica a maior proporção de itens registrados serem da classe “Equipamentos e artigos para uso 
médico, dentário e veterinário”, já que apenas há a obrigatoriedade para a inserção de medicamentos no BPS 
e este é o produto com a maior quantidade de registros.

Fonte: Coagep. 

2021 Ministério da Saúde.
Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença 
Creative Commons – Atribuição – Não Comercial – 
Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. 

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. 
A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, 
na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: bvsms.saude.gov.br.
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Figura 1 – Classes de responsabilidade da UC/MS-Catmat por grupos de classe

Grupos de Classes UC/MS-Catmat

Equipamentos e artigos para uso médico, 
dentário e veterinário

Instrumentos e 
equipamentos de laboratório Substâncias e produtos químicos Subsistência

– Drogas e Medicamentos.
– Cosméticos e artigos de toucador de natureza 

medicinal.
– Drogas e produtos biológicos de uso veterinário.
– Materiais cirúrgicos para curativos.
– Instrumentos, equipamentos e suprimentos 

médicos e cirúrgicos.
– Instrumentos, equipamentos e suprimentos 

dentário.
– Equipamentos e suprimentos de raios-X de uso 

médico, dentário.
– Mobiliário, equipamentos, utensílios e 

suprimentos hospitalares.
– Vestuário hospitalar e cirúrgico e itens correlatos 

de finalidades especiais.
– Equipamentos, instrumentos e suprimentos 

oftalmológicos.
– Jogos e conjuntos médicos.
– Substâncias para diagnóstico in vitro, reagentes, 

conjuntos e jogos para testes.

– Equipamentos e artigos de laboratório. – Produtos químicos.
– Pesticidas e desinfetantes.

– Alimentos especiais dietéticos e 
preparados alimentícios.

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓
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Fonte: Coagep. 

Fonte: Coagep. 

Gráfico 1 – Itens padronizados por grupo de classes, de 2009 a 2020

Gráfico 2 – Quantitativo dos itens padronizados por ano, de 2009 a 2020

Banco de Preços em Saúde 

O Banco de Preços em Saúde (BPS) é um sistema que registra, armazena e disponibiliza os preços de medicamentos 
e produtos para a saúde adquiridos por instituições públicas e privadas cadastradas no sistema. O banco de dados 
do BPS permite o acompanhamento desse mercado – que movimenta dezenas de bilhões de reais – tanto para 
consulta dos itens comercializados quanto para a comparação de preços praticados. 
No BPS estão disponibilizadas informações referentes a licitações públicas e compras de instituições privadas 
que não passaram por processo de licitação. Para cada registro (cada BR, com código, descrição e unidade de 
fornecimento) temos as informações da instituição compradora, dos fornecedores que venceram as licitações, 
dos fabricantes dos produtos, das quantidades licitadas, do tipo de compra (administrativa ou judicial), da 
modalidade da compra. E, além, disso, a data da homologação da licitação e os preços praticados.
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O Gráfico 3 apresenta a proporção da alimentação 
por tipo institucional para o período de 2009 a 
2020. Como observado, 94,1% foi alimentado 

por instituições municipais e 5,9% pelas demais 
instituições (privadas, estaduais, federais e consórcios 
de saúde). Ao observar a localidade das instituições 
cadastradas no BPS (Gráfico 4), infere-se que a maior 
parte está localizada na Região Sudeste e na Nordeste, 
e a menor parte está na Região Norte.

Para as aquisições realizadas pelas instituições 
separadas por tipo institucional, o Gráfico 5 mostra que 
as instituições estaduais informaram mais da metade 
de todos os registros de compras para o período de 
2009 a 2020, representando 53,94% do valor total 
das compras; seguido pelas instituições municipais, 
com 41,13%; as demais representaram cerca de 5% 
da alimentação do BPS no período de referência.

Fonte: Coagep. 

Fonte: Coagep. 

Gráfico 3 – Proporção de alimentação das instituições cadastradas por tipo institucional, de 2009 a 2020

Gráfico 4 – Proporção das instituições alimentadoras por região federativa, de 2009 a 2020
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Fonte: Coagep. 

Gráfico 5 – Proporção do valor total das compras por tipo institucional, de 2009 a 2020

Conclusão

•  A Coagep coordena a UC/MS-Catmat e o BPS. Esses 
sistemas são duas ferramentas que contribuem para a 
gestão do recurso público e para o acompanhamento 
do mercado de produtos para a saúde.

• A UC/MS-Catmat segue as recomendações da Anvisa 
e da OMS para a identificação e registros de itens. 
Sua base possui mais de 51 mil itens de uso na saúde, 
classificados em grupos conforme a sua classe.

• O BPS utiliza os descritivos definidos pela UC/MS-
Catmat para gerar um banco de preços dos itens 
utilizados no setor saúde.

• Das instituições que registraram suas compras no BPS, 
no período de 2009 a 2020, 94,1% foram instituições 
municipais. Ainda no período, de todas as compras, 
46,5% estão concentradas na Região Sudeste. Apesar 
de a maioria das instituições serem de âmbito 
municipal, essas instituições estão em segundo lugar 
na utilização de recursos (41,1%). O primeiro lugar 
está com as instituições estaduais, com 53,9% dos 
recursos. E, 91,9% de todos os itens registrados são 
referentes à Classe “Drogas e Medicamentos” do 
Grupo “Equipamentos e artigos para uso médico, 
dentário e veterinário.”
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