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Financiamento em Saúde Bucal



Rede de Atenção em Saúde Bucal

A Gestão Federal é responsável pelo

cofinanciamento dos serviços de saúde bucal,

impulsionando assim o aprimoramento e ampliação de

serviços em escala nacional.



Equipes de Saúde Bucal

Solicitação de 

credenciamento

40h

20 ou 

30h

Recurso de custeio

Recurso de implantação + doação de 

cadeira odontológica

Recurso de custeio

40h
Recurso de implantação:

R$ 7.000,00 (parcela única)

Recurso de custeio:

Modalidade I R$ 2.453,00/mês

Modalidade II R$ 3.278,00/mês

20 ou 30h
Recurso de custeio:

Modalidade I-20h: R$ 1.226,50/mês

Modalidade I-30h: R$ 1.839,75/mês



Cadastro no CNES – equipes de Saúde Bucal

Tipo de eSB Vinculação

1 eSB de 40h semanais Apenas a 1 eSF** ou a 2 eAP*** com carga horária de 20h 

semanais

1 eSB carga horária diferenciada de 30h semanais 1 eAP com carga horária de 30h semanais

1 eSB carga horária diferenciada de 20h semanais 1 eAP com carga horária de 20h semanais

2 eSB com carga horária diferenciada de 20h semanais 1 eSF



Nota Técnica nº12 – CGSB/DESF/SAPS/MS



Envio da produção

Produção do cuidado pelo cirurgião dentista (CBO 2232) nas respectivas

equipes que estão credenciadas pelo Ministério da Saúde

Prontuário Eletrônico 

do Cidadão

Ficha de 

Atendimento 

Odontológico 

Individual

Ficha de 

Atividade 

Coletiva

ou



Equipes de Saúde Bucal



Indicador n°3 – Previne Brasil

O indicador do Pré-Natal Odontológico tem peso 2, ou seja no ISF, 

apresenta um impacto substancial!

Este recurso pode ser utilizado no fortalecimento das 

ações relacionadas à Saúde Bucal na APS

Q1 2022

48%



Unidades Odontológicas Móveis

O município contemplado com UOM receberá os seguintes incentivos financeiros:

• Implantação (parcela única) R$ 3.500,00

• Custeio (mensal) R$ 4.680,00

Cadastro no CNES

equipe de Saúde Bucal credenciada (CD + ASB/TSB) = X 

profissionais que vão fazer Y horas na UBS/USF e vão 

complementar carga horária na UOM (cadastrados no CNES 

da UOM)

Lembrete: A soma da CH individual dos profissionais deve 

ser pelo menos 40h e no máximo 60h

Envio de informação:

Prontuário Eletrônico do 

Cidadão

Ficha de Atendimento 

Odontológico Individual
Ficha de Atividade 

Coletiva

ou



Laboratórios Regionais de Prótese Dentária

O Ministério da Saúde repassa um recurso mensal aos municípios/estados para confecção de
próteses dentárias, de acordo com uma faixa de produção:

» Entre 20 e 50 próteses/mês: R$ 7.500,00
» Entre 51 e 80 próteses/mês: R$ 12.000,00
» Entre 81 e 120 próteses/mês: R$ 18.000,00
» Acima de 120 próteses/mês: R$ 22.500,00

Esse recurso financeiro é repassado para o Fundo Municipal ou Estadual de Saúde e é incluído no
“Bloco de Custeio”, em “Incentivo para Ações Estratégicas”, após publicação em portaria
específica do Ministério da Saúde.

Envio de informação

A produção de próteses dentárias é acompanhada de acordo com as informações prestadas pelo
município/estado pelo o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS) e segue o
cronograma definido pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).



Centro de Especialidades Odontológicas

Os Centros de Especialidades Odontológicas estão preparados para oferecer à população, no
mínimo, os seguintes serviços:
» Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca.
» Periodontia especializada
» Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros
» Endodontia



Centro de Especialidades Odontológicas

Incentivo de implantação - para construção, ampliação, reforma e aquisição de
equipamentos odontológicos:
- R$ 60 mil para CEO Tipo I (com 3 cadeiras odontológicas)
- R$ 75 mil para CEO Tipo II (de 4 a 6 cadeiras odontológicas)
- R$ 120 mil para CEO Tipo III (acima de 7 cadeiras odontológicas)

Incentivo de custeio - mensal:
- R$ 8.250 mil para CEO Tipo I
- R$ 11.000 mil para CEO Tipo II
- R$ 19.250 mil para CEO Tipo III

Envio da informação (BPA-I ou BPA-C) via Sistema de 

Informações Ambulatoriais.



Nota Técnica nº4/2022 – CGSB/DESF/SAPS/MS

Dessa forma, entende-se que o Ministério da Saúde mantém o

compromisso do repasse financeiro àqueles CEOs que estão em

funcionamento, independente do alcance das metas mensais de

produção, suspendendo o repasse apenas daqueles serviços que não

registraram qualquer informação de produção (“produção

zerada”) por três meses consecutivos no Sistema de

Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS) já a partir da

competência fevereiro de 2022



Nota Técnica nº4/2022 – CGSB/DESF/SAPS/MS

LRPD, menciona-se que os estabelecimentos que estiverem

com a produção zerada por 2 (dois) meses

consecutivos ou 3 (três) meses alternados no

Sistema de Informação Ambulatorial do SUS

(SIA/SUS) estarão propensos a suspensão de recursos

financeiros de custeio mensal oriundo da gestão federal já a

partir da competência fevereiro de 2022



Situação Bahia

2.935 eSB 40h

52 eSB ch

diferenciada 

Credenciadas

2.870 eSB 40h

Homologadas Pagas

2.621 eSB 40h

52 eSB ch

diferenciada 
0 eSB ch

diferenciada 
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Parcela x competência

Em 2022, os relatórios do e-Gestor começaram 

a ter uma nova forma de apresentação, por 

parcela

Lembrete

Embora o e-Gestor apresente relatórios de

pagamento, para comprovação efetiva é

necessário verificar o relatório exibido no

Fundo Nacional de Saúde!



Obrigada!


