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A dificuldade no acesso aos serviços de saúde bucal e a prática odontológica mutiladora 

acarretou em um número elevado de indivíduos acometidos pelo edentulismo. Com o intuito 

de reverter este quadro o Ministério da Saúde apresentou a Política Nacional de Saúde Bucal, 

ressalta-se nesta política a implantação dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a produtividade destes Laboratórios no estado da 

Bahia, no ano de 2016. Foi realizado um estudo quantitativo-descritivo, em que foram 

coletados dados provenientes do Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de 

Saúde relativos a produtividade de prótese dentária. As informações de estrutura física, 

recursos humanosdos LRPD e a distribuição destes laboratórios por regiões de saúde foram 

coletadas no site do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e as informações sobre 

apopulação e o IDH da cidade com LRPD foram coletadas no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Os dados foram analisados de forma descritiva, apresentando a 

frequência absoluta e relativa das variáveis e a comparação da produtividade com as 

características estruturais dos laboratórios e das regiões de saúde da Bahia. Foram analisados 

51 municípios que oferecem os serviços de prótese dentária no SUS, 32 municípios possuem 

CEO. Dentre os municípios do estado da Bahia avaliados, foi possível observar que houve um 

total de 46.870 próteses produzidas de variados tipos no ano de 2016, sendo que as cidades 

com presença de CEO produziram 31.162 próteses e os 19 municípios que não tem CEO 

produziram 15.708 próteses no mesmo ano. O tipo de prótese mais elaborado foi a prótese 

total com 58,73%, em evidência para prótese maxilar com produção de 33,36%. A região Sul 

foi o local com maior produtividade de próteses dentárias (11.372 próteses) e a região Centro 

Norte da Bahia foi a que produziu a menor quantidade (1.067 próteses) no ano de 2016. Este 

estudo demonstrou que ainda há um grande número de municípios sem cobertura dos 

Laboratórios de Prótese Dentária no estado, sendo necessário a expansão e fortalecimento 

deste programa, mesmo demonstrando uma quantidade considerável de produtividade. 
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