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Introdução:  
A Portaria GM/MS Nº 599/2005: definiu a implantação de Especialidade 

Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs) 

e estabelecer critérios, normas e requisitos para seu credenciamento”, permitindo 

que Estados e Municípios credenciassem Laboratórios de Próteses dentárias 

públicos, além de definir o pagamento por produção e o valor base da prótese = R$ 

30,00. Em 2009 a Portaria GM/MS Nº 2.373 regulamentou a implantação de 

Laboratório Regional de Prótese Dentária, excluindo o credenciamento de 

laboratórios; estabelecendo repasse para a produção de próteses dentárias por 

incentivo financeiro e permitindo o custeio de laboratórios públicos ou a contratação 

de Laboratórios Privados para a confecção de prótese dentária. 

A flexibilização e o aumento do incentivo financeiro permitiram uma 

expansão no número de municípios que passaram a produzir próteses dentárias; 

 

Macrorregião 

Número de 
municípios 

Municípios com 
produção 

% de municípios com 
produção 

Norte 449 82 18% 

Nordeste 1.793 473 26% 

Centro-Oeste 466 86 18% 

Sudeste 1.668 476 29% 

Sul 1.189 187 16% 

Brasil 5.565 1.304 23% 
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Também houve uma ampliação da produção de próteses pelo SUS: 

 
 

Entretanto essa produção ainda fica muito abaixo das necessidades: 

q Levantamento epidemiológico de saúde bucal realizado pelo MS em 2010 

constatou que: 

ü 69% dos adultos brasileiros tem necessidade de algum tipo de prótese 

dentária; 

ü Em idosos de 65 a 74 anos, 23% necessitam de prótese total (DENTADURA) 

em pelo menos um maxilar e 15% necessitam de prótese total dupla, ou seja, 

nos dois maxilares.  

ü Mais de 3 milhões de idosos necessitam de prótese total (nas duas 

arcadas dentárias); 

ü Outros 4 milhões precisam usar prótese parcial (em uma das arcadas). 

q A pesquisa identificou que a necessidade de prótese dentária está ligada a 

renda, ou seja, quanto menor a renda, maior a porcentagem de necessidade. 

q Considerando as macrorregiões, a maior necessidade identificada está na 

região Norte (31,4% em idosos) e a menor na região Sul (16,5% em idosos). 

 

Algumas dificuldades identificadas pelos 77% dos municípios brasileiros não 

produzem próteses dentárias (77% dos municípios brasileiros) para essa produção 

são a falta de sensibilização do gestor municipal (exemplos: desconhecimento da 

dimensão da necessidade, desconhecimento do financiamento por parte do MS) e a 
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falta de recursos humanos para os laboratórios (Técnico em Prótese Dentária – 

TPD). Já para as dificuldades identificadas para implantação de laboratórios públicos 

foram a falta da carreira de Técnico em Prótese Dentária nos municípios e também a 

falta de recursos humanos para os laboratórios (Técnico em Prótese Dentária – 

TPD) 

Para enfrentar essa situação a SGTES propõe a formação de 2.000 TPDS, 

com previsão para o início em outubro de 2012, distribuídos para 26 estados e o 

Distrito Federal. 

 
Objetivo geral 
Formar Técnicos em Prótese Dentária 

Objetivos específicos 
• Conhecer as bases cientifica necessárias para a confecção de próteses 

dentárias. 

• Confeccionar peças protéticas e aparelhos ortodônticos dentro da técnica. 

• Ter domínio dos princípios de biomecânica, e saber empregá-los 

corretamente para propor o planejamento das próteses dentárias. 

• Planejar a confecção dos diversos tipos de prótese dentárias e aparelhos 

ortodônticos. 

• Confeccionar prótese sob implante. 

Estratégia do Projeto 
• A prioridade para o curso de técnico em prótese dentário será o trabalhador 

do Sistema Único de Saúde/SUS. Quando não forem preenchidas, as vagas 

poderão ser disponibilizadas ao publico aberto. 

• A carga horária do curso terá no mínimo 1.200 horas com horas de estágio 

supervisionado acreditada a este mínimo, conforme a Resolução do 

CNE/CEB nº 04/99 e normas dos Conselhos Estaduais de Educação.  

• Cada Secretaria Estadual de Saúde usará as suas escolas técnicas que 

tenham curso de técnico em prótese dentaria, na ausência deste curso cabe a 

secretaria contratar escola técnica que tenha este curso reconhecido pelo 
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conselho estadual de educação. (Apenas 03 (três escolas) do SUS possuem 

cursos de TPD no Brasil) 

Meta 
• Cursos com 1.200 horas com estágios supervisionados. 

•  meta de  2.000 vagas; 

• As SES e SMS ficarão responsáveis pelo transporte e estadia dos alunos. 

• Os cursos de TPD terão um supervisor por região sob responsabilidade do 

MS. 

 

Divisão do recurso por estado de acordo com o coeficiente de divisão 
do PROFAPS 2011: 
UF Coeficiente PROFAPS 2011 RECURSO 

Acre 0,040 242.240,00 

Amazonas 0,024 145.344,00 

Pará 0,036 218.016,00 

Amapá 0,040 242.240,00 

Rondônia 0,039 236.184,00 

Roraima 0,033 199.848,00 

Tocantins 0,036 218.016,00 

Maranhão 0,039 236.184,00 

Piauí 0,038 230.128,00 

Ceará 0,031 187.736,00 

Rio Grande do Norte 0,033 199.848,00 

Paraíba 0,035 211.960,00 

Pernambuco 0,038 230.128,00 

Alagoas 0,049 296.744,00 

Sergipe 0,037 224.072,00 

Bahia 0,045 272.520,00 

Minas Gerais 0,048 290.688,00 

Espírito Santo 0,024 145.344,00 

Rio de Janeiro 0,037 224.072,00 

São Paulo 0,082 496.592,00 

Paraná 0,032 193.792,00 
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Santa Catarina 0,020 121.120,00 

Rio Grande do Sul 0,032 193.792,00 

Mato Grosso do Sul 0,039 236.184,00 

Mato Grosso 0,029 175.624,00 

Goiás 0,035 211.960,00 

Distrito Federal 0,017 102.952,00 

Total 1 6.056.000,00 

 
VIII – PLANILHA DE CUSTOS: 

 Descrição Valor em R$ 

Hora Aula/Docente 60.000h X 70,00 4.200.000,00 

Coordenadores de 

curso 

50 coordenadores de curso x R$ 

1.200,00 X 12 meses. 

720, 000,00 

Material 

Didático/Pedagógico 

Mulflas, articuladores, prensas de 

bancadas e livros para 2.000 alunos 

736,000,00 

Material de Consumo Matérias de consumo como Resinas, 

gessos, dentes, material de 

moldagens. R$ 8.000,00 por turmas x 

50 turmas 

400.000,00 

Supervisão por 

Região 

5 X R$ 2.800,00 X 12 

Bolsas OPAS 

168.000,00 

Total  6.224.000,00 

 

O valor per capita do curso será de R$ 3.112,00 (três mil cento e doze reais). 

 

Problemas identificados que merecem atenção do gestor: 

• Existem 19.832 técnicos em prótese dentária inscritos no CFO e 

apenas 902 (4,54%) no SUS, como garantir que os técnicos formados serão 

incorporados ao SUS? 

• Existem apenas 03 três escolas do SUS que possuem cursos de TPD 

no Brasil. Os recursos previstos são suficientes para estimular a implantação do 

curso nas demais escolas do país? 
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• Como estimular os municípios a aderirem à implantação de 

Especialidade Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais de Próteses 

Dentárias (LRPDs), se desde 2005 apenas 23% dos municípios brasileiros, tendo 

em vista os problemas estruturantes relacionados à incorporação de RH no SUS 

(LRF, ausência de carreiras específicas, ausência de concursos públicos)?  

• Segunda a proposta da SGETS “os cursos de TPD terão um supervisor 

por região sob responsabilidade do MS”. Qual o objetivo da supervisão desses 

cursos pelo Ministério da Saúde se nenhum outro curso tem essa supervisão 

implantada? 

• Em caso de aprovação da proposta como será a distribuição das 

vagas? 

 

É importante destacar que em caso de aprovação da proposta a minuta de 

portaria e seu anexo apresentam problemas e sugere-se que voltem ao GT da CIT 

de RH para nova proposta de redação e definição da distribuição das vagas antes 

de sua publicação final. 
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GABINETE DO MINISTRO 
<!ID501983-1> 

MINUTA  
 

PORTARIA Nº XXX DE XX DE JUNHO DE 2012 
Define recursos financeiros do 
Ministério da Saúde para o Programa de 
Curso Técnico em Prótese Dentária.  

 
“O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere 

os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e”; 
 

Considerando a Lei nº 6.710, de 05 de novembro de 1979, que dispõe sobre a 
profissão de Técnico em Prótese Dentária e determina outras providências; 

 
Considerando a Portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006, que define a 

implantação de Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais de 
Próteses Dentárias (LRPDS) e estabelece critérios, normas e requisitos para seu 
credenciamento; 

 
 Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que 

estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS); 

   
Considerando a Portaria n° 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) a Rede Cegonha; 
 

Considerando a Portaria n° 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a 
Política Nacional de atenção às Urgências e  Institui a Rede de Atenção às Urgências no 
Sistema Único de Saúde (SUS); 

 
Considerando a Resolução do CNE/CEB nº 04/99, que dispõe da carga horária do 

curso técnico em prótese dentária; 
 

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011que regulamenta a 
Lei 8080 de 19 de setembro de 1990;  

 
Considerando a necessidade de formação e qualificação dos trabalhadores de 

nível médio da área da saúde para atendimento às demandas e necessidades prioritárias 
estabelecidas no referido decreto; e 

  
 Considerando a pactuação em reunião da Comissão Intergestores Tripartite de  

XXX de 2012    resolve: 
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Art. 1º Definir recursos financeiros do Ministério da Saúde para a implementação 
do Programa de Formação de Profissional de Nível Técnico em Prótese Dentária, no exercício 
de 2012, no valor de R$ 6.056.000,00 (seis milhões e cinquenta e seis mil reais), 
disponibilizados de acordo com os critérios para alocação orçamentária, referente a 
parâmetros de base populacional/ repasse para os Estados brasileiros, conforme, Anexo; 

  
Art. 2º Os recursos financeiros, de que trata a presente Portaria, serão 

provenientes do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 
10.128.2015.8612 0001 - Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das 
Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS; e  

 
Art. 3.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

 
Ministro da Saúde 

 
 

 

 

 

 


