ESTADO DE SANTA CATARINASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Nota Técnica nº 013/2020 DAPS/SPS/SES/ (atualizada em 29/03/2021)
ASSUNTO: Definição do método de cálculo do valor mensal do cofinanciamento referente
ao Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) durante a vigência do decreto de
emergência em saúde devido a Pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Considerando o enfrentamento da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e o atual cenário
relacionado ao atendimento odontológico no SUS em Santa Catarina.
Considerando que o manejo do paciente, durante os procedimentos odontológicos, acontece a
uma distância muito curta entre paciente e profissional, apresentando um alto risco para a
disseminação do Coronavírus (COVID-19), pela alta carga viral presente nas vias aéreas
superiores e pela grande possibilidade de exposição aos materiais biológicos durante os
procedimentos.

Considerando que o Ministério da Saúde recomenda a priorização de medidas preventivas para
evitar a propagação do vírus e, assim, diminuir o número de pessoas acometidas pelo COVID19, impactando na melhoria da saúde da população.

Considerando que o Ministério da Saúde em Nota Técnica nº 3/2021 CGSB/DESF/SAPS/MS,
que trata sobre a COVID-19 e o atendimento odontológico no SUS, orienta que para o
atendimento eletivo devem ser consideradas as recomendações das autoridades locais, a evolução
da epidemia e a capacidade de resposta do Sistema de Saúde, bem como os riscos individuais e
coletivos dos envolvidos. Os atendimentos de urgência precisam ser mantidos em todas as
circunstâncias, considerando as orientações para a execução segura.

Considerando a Nota Técnica Conjunta nº 14/2020 DAPS/DIVS/DIVE/SES/COSEMS/SC
(atualizada em 15/10/2020) que recomenda análise detalhada da realidade local, a capacidade
instalada, a fase epidêmica e de propagação do contágio e do impacto da pandemia Coronavírus
(COVID-19), analisados por meio da Matriz de Avaliação de Risco Potencial para a COVID-19
para as tomadas de decisões referente aos atendimentos odontológicos no SUS em Santa Catarina.

Considerando que Santa Catarina tem 185 municípios credenciados, pelo Ministério da Saúde,
para receberem incentivo de custeio mensal referente ao LRPD.

Considerando a Deliberação nº 54/CIB/2019 de 10 de abril de 2019 que definiu o pagamento do
Cofinanciamento Estadual entre eles do incentivo mensal do LRPD que leva em consideração a
última produção aprovada no SIA/SUS, referente à competência do mês a ser pago e o valor
definido para pagamento será realizado por faixa de produção sendo que as faixas de produção e
os valores correspondentes para o ano de 2021, após o reajuste são os seguintes:
Faixa de produção
1-10
11-20
21-50
51-80
81-120
120

Valor
45,58
911,63
2279,06
3646,50
5469,75
45,58

Considerando que a Coordenação Geral de Saúde Bucal/Ministério da Saúde (CGSB/MS)
informou que os municípios credenciados para LRPD, neste período de Pandemia do Coronavírus
(COVID-19) não serão prejudicados em relação ao repasse financeiro, quando priorizarem apenas
o atendimento de urgência e emergência.

Considerando que a última produção aprovada da prótese dentária (LRPD) no SIA/SUS,
anteriormente à Pandemia do Coronavírus (COVID-19), foi o mês de fevereiro 2020.

Fica definido para efeito de pagamento do cofinanciamento estadual mensal do LRPD, será
utilizada a quantidade de próteses dentárias produzidas e aprovadas no SIA/SUS da competência
de fevereiro de 2020 (paga no cofinanciamento da competência abril de 2020) e comparada à
última produção disponibilizada no SIA/SUS, sendo definida para o cálculo, a maior quantidade
produzida entre os dois meses.
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