
 

 

NOTA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA - Nº 002/2020/COSEMS/RS 

ASSUNTO: Portaria GM Nº 3.168 de 9 de dezembro de 2019 – Credencia municípios a receberem incentivo 

financeiro de custeio referente à Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) com gestão municipal, 

com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a 

suspensão. 

 Municípios credenciados a LRPD por macrorregião, região, valor mensal e anual do incentivo financeiro: 

Macro Região Município Valor Mensal – R$ Valor Anual - R$  

Centro-Oeste 
1ª São Pedro do Sul  7.500,00 90.000,00 

2ª Jari 7.500,00 90.000,00 

Metropolitana 
4ª Arroio do Sal 7.500,00 90.000,00 

7ª São Leopoldo 7.500,00 90.000,00 

Missioneira 

11ª São Luiz Gonzaga 7.500,00 90.000,00 

12ª Colorado 7.500,00 90.000,00 

12ª Cruz Alta 7.500,00 90.000,00 

13ª Augusto Pestana 7.500,00 90.000,00 

13ª Crissiumal 7.500,00 90.000,00 

14ª Independência  7.500,00 90.000,00 

Norte 19ª Pinhal  7.500,00 90.000,00 

Sul 22ª Lavras do Sul 7.500,00 90.000,00 

Vales  
29ª Cruzeiro do Sul 7.500,00 90.000,00 

29ª Travesseiro  7.500,00 90.000,00 

 

Legislação – normatização do LRPD: 

Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Capítulo V, Título I que consolida as 

normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, do Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEOS) e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDS); 

 



 

 

O LRPD é o estabelecimento cadastrado no CNES com o tipo de estabelecimento 39 - Unidade de Saúde de 

Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) e subtipo de estabelecimento 39.03 para realizar, no 

mínimo, um dos procedimentos definidos na Portaria Nº 2.374/GM, de 7 de outubro de 2009. 

O cadastramento e a verificação das informações do LRPD serão efetuados pelo Sistema de Informação 

Ambulatorial (SIA) e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), por meio de serviço e 

classificação específicos. 

Financiamento:  

A Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, altera os valores dos procedimentos de próteses 

dentárias na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema 

Único de Saúde (SUS) realizados pelos LRPD, e os valores de referência passam a vigorar conforme a tabela a 

seguir:  

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR 

07.01.07.012- 9 Prótese Total Mandibular 150,00 

07.01.07.013- 7 Prótese Total Maxilar 150,00 

07.01.07.009- 9 Prótese Parcial Mandibular Removível 150,00 

07.01.07.010- 2 Prótese Parcial Maxilar Removível 150,00 

07.01.07.014- 5 Próteses Coronárias/Intrarradiculares Fixas/ Adesivas (por Elemento) 150,00 

 

Embora os procedimentos tenham valores individuais, o repasse financeiro aos Municípios, referente às 

próteses dentárias, ocorre de acordo com a faixa de produção/mês. Sendo os valores mensais repassados da 

seguinte forma:  

 Entre 20 e 50 próteses/mês: R$ 7.500,00 mensais; 

No CNES do LRPD deverá informar mensalmente, por meio do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS 

(SIA/SUS), a produção dos procedimentos acima relacionados. O instrumento de registro desses 

procedimentos é o BPA Individualizado (BPA-I). 

O estabelecimento de saúde que irá confeccionar a prótese dentária (LRPD) deve ser cadastrado no Sistema 

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) da seguinte forma: 

Caso caracterize-se como estabelecimento isolado, deve ser cadastrado com o tipo de estabelecimento: 39 - 

Unidade de Saúde de Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT (estabelecimento 39), subtipo; 03 - 

Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD e com Serviço Especializado: 157 – Serviço de Laboratório 

de Prótese Dentária e Classificação: 001 - Laboratório Regional de Prótese Dentária. 



 

Caso o estabelecimento não seja isolado, deve ter em seu cadastro do SCNES, Serviço Especializado: 157 – 

Serviço de Laboratório de Prótese Dentária e Classificação: 001 - Laboratório Regional de Prótese Dentária. 

O gestor municipal pode optar em contratar um LRPD privado (terceirizar) localizado em outro município. 

Neste caso o LRPD deverá estar cadastrado no SCNES, do município sede (local de origem), com os códigos 

conforme orientações relatadas nos parágrafos anteriores e a produção desses procedimentos será 

informada no CNES da unidade de saúde na qual foi incluído o serviço Terceiro.  

Em seguida, o gestor municipal que irá contratar esse LRPD deverá informar no CNES de algum 

estabelecimento de saúde do seu município, que realize o atendimento clínico de prótese dentária, que 

terceirizou o Serviço Especializado: 157 – Serviço de Laboratório de Prótese Dentária; Classificação: 001 - 

Laboratório Regional de Prótese Dentária e indicar o número do CNES desse LRPD como Terceiro.  

Independente da situação o LRPD deverá possuir, no mínimo, um profissional com o CBO: 3224-10 – 

Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – Cirurgião-Dentista (qualquer CBO dentro desta família), ambos com 

carga horária ambulatorial SUS. 

Unidade de Saúde que atende ao usuário 

 O estabelecimento de saúde que realizar atendimento ao paciente que utilizará a prótese, deverá informar 

a realização do Serviço Especializado 123 - Serviço de Dispensação de Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais, com a classificação 007 - OPM em odontologia.  

Ficha de Programação Orçamentária (FPO)  

O gestor deverá registrar na Ficha de Programação Orçamentária (FPO) a programação física orçamentária 

ambulatorial, dos estabelecimentos de saúde, tanto do LRPD quanto da Unidade de Saúde que atende o 

usuário, os procedimentos de próteses dentárias.  

A programação deve estar coerente com o cálculo da capacidade instalada, a Programação Pactuada e 

Integrada (PPI) e baseada em contrato/convênio com o SUS. Isto é importante, pois, se o gestor não 

programar os procedimentos, a produção será rejeitada e poderá ocasionar a suspensão do repasse 

financeiro. A FPO pode ser alterada conforme critérios estabelecidos pelo Município ou Estado e deve ser 

aprovada anteriormente ao aumento da produção, caso contrário essa produção será rejeitada. 

Material de Apoio: 

http://189.28.128.100/dab/docs/geral/nota_tecnica_LRPD.pdf 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Apres_oficinas.pdf 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/passoapasso_e_gestor.pdf 

ASSESSORIA TÉCNICA EM ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE-COSEMS/RS 

SECRETARIA EXECUTIVA – COSEMS/RS 

http://189.28.128.100/dab/docs/geral/nota_tecnica_LRPD.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Apres_oficinas.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/passoapasso_e_gestor.pdf

