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O número de indivíduos acometidos pelo edentulismo era grande, devido ao difícil e restrito 

acesso à saúde bucal. Os poucos serviços odontológicos oferecidos ligados à demora na procura 

ao atendimento faziam com que os cirurgiões-dentistas realizassem mutilações dentárias em 

séries, buscando “curar” a dor, principalmente em pacientes de baixo nível socioeconômico, 

acarretando consequências funcionais, estéticas e até mesmo psicológicas. Em 2003 o 

Ministério da Saúde apresentou a Política Nacional de Saúde Bucal, o Programa Brasil 

Sorridente, que fundamenta-se em uma série de medidas asseverando ações de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, essencial para saúde geral e qualidade 

de vida dos mesmos. Em meio às diretrizes de ação do Programa Brasil Sorridente ressalta-se 

a implantação dos procedimentos voltados à fase clínica da instalação de próteses dentárias na 

atenção básica e a inserção dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. Nessa 

perspectiva, o estudo tem como objetivo avaliar a produtividade dos Laboratórios Regionais de 

Prótese Dentária do Sistema Único de Saúde no estado da Bahia no ano de 2017. Objetivos 

específicos: Descrever as características de estrutura física, de recursos humanos e a 

distribuição dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária no estado da Bahia; Comparar os 

dados de produtividade entre as regiões de saúde do estado da Bahia; relacionar a produtividade 

dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária com o repasse financeiro federal. Metodologia: 

Será realizado um estudo quantitativo-descritivo. Para isso, serão coletados dados secundários 

provenientes do Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde disponível 

no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, sendo estes: 07.01.07.012-

9/Prótese Total Mandibular; 07.01.07.013-7/Prótese Total Maxilar; 07.01.07.009-9/Prótese 

Parcial Mandibular Removível; 07.01.07.010-2/Prótese Parcial Maxilar Removível; 

07.01.07.014-5/Prótese Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas. As informações de 

estrutura física, recursos humanos dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias e a 

distribuição destes laboratórios por regiões de saúde serão coletadas no site do Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia.  

 

Palavras-chave: Edentulismo. Cirurgião-dentista. Saúde bucal. Prótese dentária. 
 

                                                           
 Graduandos do Curso de Odontologia da Faculdade Maria Milza. 
 Cirurgiã-dentista/UESB; Mestre em Saúde Coletiva/UEFS; e Professora/Orientadora do Curso de Odontologia 

da Faculdade Maria Milza. 

 

 


