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APRESENTAÇÃO 

A autorização, o controle e a avaliação de qualquer processo 
pressupõem que haja normas claras e recursos humanos devidamente treinados 
para exercer as suas atividades específicas. Isto se torna ainda mais fundamental, 
quando se está diante de um novo modelo, no caso o advento da Autorização para 
Procedimentos de Alto Custo/Complexidade – APAC para Prótese Dentária Total e 
Prótese Dentária Parcial Removível. 

O Ministério da Saúde vem trabalhando no sentido de suprir o Sistema 
de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SIA/SUS de 
informações qualificadas que, além de base para as atividades gerenciais do 
sistema, permitam a notificação real dos dados. Estes, por sua vez, servirão de 
esteio para a organização e planejamento do próprio sistema, para a avaliação de 
procedimentos e processos e para análise qualitativa de dados atuais. 

No caso da produção de Próteses Dentárias, o Ministério da Saúde 
reuniu as suas instâncias técnicas internas para, sob a coordenação da Secretaria 
de Atenção à Saúde – SAS, proceder a uma revisão completa de todas as normas 
e tabelas de procedimentos relacionados.  

A partir deste esforço, e sob os princípios básicos da assistência 
integral e integrada à população brasileira, da atualização de procedimentos e da 
geração de dados para a avaliação dos resultados, o Ministério da Saúde publicou 
quatro portarias, conforme segue:  

- Portaria SAS/MS N.º 566, de 06.10.2004, que altera a descrição do 
Procedimento de moldagem, adaptação e acompanhamento no Grupo Ações 
Básicas em Odontologia da Tabela de Procedimentos do SIA/SUS;  
- Portaria GM/MS N.º 599, de 23.03.2006 (revoga Portaria GM/MS N.º 1570, 
de 29.07.2004), de adoção de critérios, normas e requisitos para a implantação 
e credenciamento de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias 
- Portaria GM/MS N.º 1572, de 29.07.2004, que estabelece o pagamento de 
próteses dentárias totais em Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – 
LRPD; 
- Portaria SAS/MS N.º 411, de 9.08.2005, que regulamenta os 
formulários/instrumentos utilizados no Subsistema APAC/SIA e estabelece  o 
pagamento de próteses dentárias parciais removíveis em LRPD. 

Este manual faz parte dessa iniciativa, integrando-se ao sistema da 
APAC, e visa ao treinamento dos autorizadores e auditores de procedimentos de 
próteses dentárias no âmbito do SUS. Com a sua elaboração, o Ministério da 
Saúde busca promover a atualização dos servidores públicos e oferecer-lhes maior 
capacitação para a atuação descentralizada. Com a sua utilização, o Ministério 
conta com as sugestões de todos para a melhoria do texto e dos conceitos e 
normas nele contidos. 

 
As Secretarias Estaduais de Saúde e parte das Secretarias Municipais de Saúde já 
estão familiarizadas com o trâmite da APAC para outros tipos de procedimentos no 
âmbito do SUS. Dessa forma, é essencial que ocorra a integração entre os 
profissionais da saúde bucal e os profissionais das Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde com experiência na operacionalização de procedimentos pelo 
aplicativo da APAC, geralmente do setor de Controle e Avaliação ou Faturamento ou 
Planejamento, conforme organização administrativa da respectiva Secretaria de 
Saúde. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1 – POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL  
 

Historicamente, a prestação de serviços de saúde bucal no Brasil tem 
sido de baixa complexidade, com acesso restrito ao tratamento, 
predominantemente limitado a ações curativas, mutiladoras e experiências isoladas 
de atividades preventivas voltadas, principalmente, à população escolar, com 
reduzida realização de procedimentos de média e alta complexidade em saúde 
bucal. A prática odontológica hegemônica reservou, nos últimos anos, aos adultos 
e idosos quase que exclusivamente o acesso à mutilação dental, resultando numa 
situação de extrema exclusão social.  

Os dados obtidos por meio do Levantamento das Condições de Saúde 
Bucal da População Brasileira - SB Brasil 2003 apontam a perda dentária  como 
um grave problema. Tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, cerca de 
85% da população adulta e quase 99% dos idosos usam ou necessitam de algum 
tipo de prótese dentária. Especificamente com relação ao uso e necessidade de 
prótese total, mais de 28% dos adultos não possuem nenhum dente funcional em 
pelo menos uma arcada. Destes, mais de 15% necessitam de pelo menos uma 
dentadura. Entre os idosos os dados são ainda mais preocupantes. Três a cada 
quatro idosos não possuem nenhum dente funcional. Destes, mais de 36% 
necessitam de pelo menos uma prótese total.  

Com o objetivo de superar as desigualdades trazidas pela lógica 
tradicionalmente hegemônica de atendimento, foi elaborada, em 2004, a Política 
Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente. Suas metas perseguem a 
reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, no 
marco do fortalecimento da atenção básica, tendo como eixos estruturantes o 
acesso universal e a assistência integral em saúde bucal. 

 
1.2 – PRÓTESES DENTÁRIAS  

 
Diante da demanda pelo serviço reabilitador protético e na perspectiva 

da assistência integral em saúde bucal, o gestor do SUS deve “considerar em cada 
local a possibilidade de inserir na atenção básica procedimentos relacionados com 
a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares. Assim será possível 
avançar na superação do quadro atual, onde os procedimentos relativos às 
diferentes próteses dentárias estão inseridos nos serviços especializados e, 
portanto, não são acessíveis à maioria da população” (BRASIL, 2004). A 
viabilização dessas possibilidades implica em investimentos financeiros. O 
acréscimo de R$ 1 mil ao valor repassado pelo Ministério da Saúde às Equipes de 
Saúde Bucal na estratégia Saúde da Família no seu ato de implantação, instituído 
em 2004, tem o intuito de apoiar o processo de aquisição de material permanente 
para a confecção de próteses dentárias.  
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A modificação no valor da remuneração do procedimento de Prótese 
Total (que passou de R$ 23,54 para R$ 30,00) e da remuneração do procedimento 
de Prótese Parcial Removível (de R$ 32,97 para R$ 40,00), além da instituição da 
remuneração destes procedimentos através do Fundo de Ações Estratégicas e 
Compensação (FAEC), convergem no sentido de aumentar a participação da 
gestão Federal do SUS no financiamento tripartite das ações em saúde. O 
financiamento da produção de próteses operacionalizado no Subsistema 
APAC/SIA através do FAEC Estratégico representa um ganho ao Gestor 
Municipal/Estadual na medida em que não onera o Recurso da Média e Alta 
Complexidade do Município/Estado. 

 
 
2 – LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS  
 
2.1 – Definição  
 

Os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD são 
estabelecimentos de saúde em que são confeccionadas próteses dentárias totais 
e/ou próteses dentárias parciais removíveis, devendo ser credenciados/contratados 
pelo gestor estadual/municipal junto ao SUS e habilitados por Portaria específica 
editada pelo gestor federal. A partir da habilitação, o LRPD fica autorizado a 
programar e faturar os procedimentos de prótese dentária total e prótese dentária 
parcial removível pelo Subsistema APAC/SIA. 

Quando, no estabelecimento de saúde, o único serviço ofertado for a 
produção das próteses dentárias, constituindo-se assim em um LRPD isolado, a 
denominação do Tipo de Estabelecimento que deve ser informada no cadastro do 
CNES é Unidade de Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico (SADT), 
informando ainda o serviço 034 (Odontologia) e a classificação 003 (LRPD). 

Quando o LRPD não for unidade isolada, ele deve ser  cadastrado no 
CNES como serviço especializado do estabelecimento de saúde em que ele está 
localizado, como por exemplo: Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde, 
Policlínica, Hospital Geral, Unidade Mista, Centro de Especialidades 
Odontológicas, registrando em seu cadastro o serviço 034 (Odontologia) e a 
classificação 003 (LRPD). 

Em virtude da determinação do Ministério da Saúde de que não 
houvesse na Tabela SIA/SUS códigos, valores e formas de remuneração distintos 
para um mesmo procedimento, foram excluídos da tabela os códigos 1008210-7; 
1008211-5 e 1008302-2, e mantidos/incluídos os códigos 10.082.13-1; 10.082.14-
0; 10.083.03-0 e 10.083.04-9. O financiamento da produção de próteses totais e 
parciais removíveis passou, então, a ser efetuado pelo nível Federal 
exclusivamente via FAEC, mediante a emissão de APAC, o que exige da unidade 
produtora a habilitação como LRPD. Diante disto, a edição da Portaria GM/MS N.º 
599/2006, visa flexibilizar os requisitos anteriormente exigidos quanto à referência 
populacional ou estrutura do LRPD, cabendo à Comissão Intergestores Bipartite - 
CIB do respectivo Estado a apreciação da “solicitação de credenciamento quanto à 
descrição dos serviços que serão ofertados e demonstração da coerência com o 
Plano Diretor de Regionalização” assim como a respectiva deliberação quanto ao 
mérito dos pleitos apresentados. 
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2.2 - Fluxo de habilitação  
 

 
Gestor Municipal/Estadual solicita credenciamento à Comissão Intergestores Bipartite - CIB 

 
 
 

CIB delibera e encaminha ao Ministério da Saúde - MS 
 
 
 

MS habilita LRPD em Portaria específica 
 

 
2.3 - Providências necessárias para que os procedimentos de próteses 
dentárias sejam faturados pelos LRPD: 

 
• O gestor estadual/municipal deve credenciar/contratar o LRPD para prestar 

atendimento ao SUS e cadastrá-lo devidamente no CNES;  
• O estabelecimento deve ser habilitado pelo gestor federal mediante a edição de 

Portaria específica;  
• Os procedimentos devem ser operacionalizados por meio do Subsistema 

Autorização de Procedimentos de Alto Custo do Sistema de Informações 
Ambulatoriais - APAC/SIA, de acordo com as disposições da Portaria SAS/MS 
N.º 411/2005; 

• O gestor estadual/municipal deve elaborar a programação físico-orçamentária 
desses procedimentos. 

Obs.: A produção que ultrapassar a quantidade de procedimentos programados no 
respectivo mês não será remunerada. O quantitativo máximo/mês que pode ser  
programado por LRPD é de um total de 484 Próteses, desde que no máximo 242 
destas Próteses sejam Totais e no máximo 242 sejam Parciais Removíveis.  

 
3 – MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA TABELA DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SUS – SIA/SUS  

 
              3.1 – PROCEDIMENTOS DE PRÓTESE DENTÁRIA INCLUÍDOS E 
EXCLUÍDOS DA TABELA DO SIA/SUS. 

Houve, mediante a publicação da Portaria SAS/MS N.º 566/2004, a 
alteração da descrição do procedimento 03.051.01-3, incluído naquele mesmo ano 
no Grupo Ações Básicas em Odontologia da Tabela de Procedimentos do 
SIA/SUS, conforme descrito a seguir: 

 
03.000.00-1 – GRUPO: ações básicas em odontologia 
03.050.00-9 – SUBGRUPO: REABILITAÇÃO ORAL 
03.051.00-5 – MOLDAGEM PARA PRÓTESE DENTÁRIA 

03.051.01-3 – MOLDAGEM, ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRÓTESE DENTÁRIA 

Nível de Hierarquia 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 
Serviço/Classificação 000/000 
Atividade Profissional 30 
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Tipo de Prestador 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61, 80 
Tipo de atendimento 00 
Grupo de atendimento 00 
Faixa Etária 51 a 72 
Complexidade Atenção Básica 
Financiamento Per capta/população residente PAB fixo 
Valor do Procedimento R$ 0,00 

 
A partir da publicação da Portaria GM/MS N.º 1.572/2004 e da 

Portaria SAS/MS N.º 411/2005, foram efetuadas as seguintes modificações na 
Tabela de Procedimentos Especializados do SIA/SUS: 

 
- Foram excluídos da Tabela SIA/SUS os procedimentos abaixo relacionados: 

 
Códigos Descrição 
1008210-7 Prótese total mandibular 
1008211-5 Prótese total maxilar 
1008302-2 Prótese parcial removível 
 

- Foram incluídos na Tabela SIA/SUS os seguintes procedimentos: 
  

PROCEDIMENTOS DE PRÓTESE TOTAL
 
10.000.00-3 – AÇÕES ESPECIALIZADAS EM ODONTOLOGIA 
10.080.00-7 – PRÓTESES ODONTOLÓGICAS  
10.082.00-0- PRÓTESES INTRA-ORAIS EM RESINA ACRÍLICA 
10.082.13-1 -  PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR 
Nível de Hierarquia 03, 04, 05, 06, 07, 08 
Serviço/classificação 034/003 
Atividade profissional 30; 48; 86 
Tipo de prestador 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 
Tipo de atendimento 00 
Grupo de atendimento 00 
Faixa etária 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 
Exige habilitação (MS) Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) 
CID-10 Z 46.3 
Motivo de cobrança 2.1, 2.2 
Complexidade Média Complexidade - 2º Nível de Referência pela NOAS 
Tipo de Financiamento FAEC Estratégico 
Valor do Procedimento R$ 30,00 
 
10.082.14-0 – PRÓTESE TOTAL MAXILAR 
Nível de Hierarquia 03, 04, 05, 06, 07, 08 
Serviço/classificação 034/003 
Atividade profissional 30; 48; 86 
Tipo de prestador 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 
Tipo de atendimento 00 
Grupo de atendimento 00 
Faixa etária 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 
Exige habilitação (MS) Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) 
CID-10 Z 46.3 
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Motivo de cobrança 2.1, 2.2 
Complexidade Média Complexidade - 2º Nível de Referência pela NOAS 
Tipo de Financiamento FAEC Estratégico 
Valor do Procedimento R$ 30,00 
 

PROCEDIMENTOS DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL
 
10.000.00-3 - AÇÕES ESPECIALIZADAS EM ODONTOLOGIA 
10.080.00-7 - PRÓTESES ODONTOLÓGICAS 
10.083.00-6 - PRÓTESES INTRA-ORAIS CROMO COBALTO 
10.083.03-0 - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR 
Nível de Hierarquia 03, 04, 05, 06, 07, 08 
Serviço/classificação 034/003 
Atividade profissional 30, 48, 86 
Tipo de prestador 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 
Tipo de atendimento 00 
Grupo de atendimento 00 
Faixa etária 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 
Exige habilitação (MS) Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) 
CID-10 K 08.1 
Motivo de cobrança 2.1, 2.2 
Complexidade Média Complexidade - 2º Nível de Referência - M2 
Tipo de Financiamento FAEC Estratégico 
Valor do Procedimento R$ 40,00 
 
10.083.04-9 - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR 
Nível de Hierarquia 03, 04, 05, 06, 07, 08 
Serviço/classificação 034/003 
Atividade profissional 30, 48, 86 
Tipo de prestador 20, 22, 30, 40, 50, 60, 61 
Tipo de atendimento 00 
Grupo de atendimento 00 
Faixa etária 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 
Exige habilitação (MS) Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) 
CID-10 K 08.1 
Motivo de cobrança 2.1, 2.2 
Complexidade Média Complexidade - 2º Nível de Referência - M2 
Tipo de Financiamento FAEC Estratégico 
Valor do Procedimento R$ 40,00 
 
 
3.2 - CARACTERÍSTICAS DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE 
PRÓTESE DENTÁRIA INCLUÍDOS NA TABELA DO SIA/SUS (códigos 
10.082.13-1; 10.082.14-0; 10.083.03-0 e 10.083.04-9): 
 
Nível de Hierarquia: 

Refere-se aos níveis de hierarquia dos estabelecimentos que podem ser 
habilitados. Deve ser utilizado o código 03 quando o LRPD for estabelecimento 
isolado. Quando o LRPD estiver localizado em outro estabelecimento de saúde, 
podem ser utilizados, a depender da complexidade do estabelecimento, os códigos 
03 e 04 (quando em unidades ambulatoriais), ou ainda os códigos 05, 06, 07 e 08 
(quando em ambulatórios de hospitais). 
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Serviço/classificação: 

Os LRPD que constituem serviços isolados devem ser cadastrados no CNES 
como tipo de estabelecimento: Unidade de Serviço de Apoio e Diagnóstico 
Terapêutico - SADT com o serviço/classificação - 034/003.  

Quando os LRPD não forem unidades isoladas eles devem ser  cadastrados 
no CNES como serviços especializados de outros  tipos de estabelecimento de 
saúde, como: Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde, Policlínica, Hospital 
Geral, Unidade Mista, Centro de Especialidades Odontológicas, registrando em 
seus cadastros o serviço/classificação - 034/003. 

SERVIÇO CLASSIFICAÇÃO 
Cód. Descrição Cód. Descrição 

034 Odontologia 
 

003 
 

 Laboratório Regional de Prótese Dentária 

 
Atividade profissional: 

Cód. Descrição 
30 Odontologia 
48 Técnico em Prótese Dentária 

86 Odontologia em Prótese Buco Maxilo Facial 
 
Tipo de prestador: 

Cód. Descrição 
20 Privado com fins lucrativos 
22 Privado optante pelo SIMPLES 
30 Público Federal  
40 Público Estadual  
50 Público Municipal  
60 Privado sem fins lucrativos  
61 Filantrópico com Certificado Nacional de Assistência Social (CNAS) válido  

 
Faixa etária:  
Importante: os valores referentes às faixas etárias são expressos em Códigos 
(conforme tabela abaixo). Estes códigos correspondem à idade de 15 anos 
em diante. 

Cód. Descrição 
62 15 a 21 anos incompletos 
63 21 a 25 anos incompletos 
64 25 a 30 anos incompletos 
65 30 a 35 anos incompletos 
66 35 a 40 anos incompletos 
67 40 a 45 anos incompletos 
68 45 a 50 anos incompletos 
69 50 a 55 anos incompletos 
70 55 a 60 anos incompletos 
71 60 a 65 anos incompletos 
72 65 em diante 
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Habilitação:  
Os Laboratórios devem estar credenciados/contratados como Laboratórios 
Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) pelo gestor estadual/municipal para 
prestar atendimento ao SUS e estarem habilitados por Portaria específica editada 
pelo gestor federal, para realizar e cobrar os procedimentos da Tabela do SIA/SUS 
de códigos 10.082.13; 10.082.14-0; 10.083.03-0 e 10.083.04-9. 
 
Código Internacional de Doenças - CID-10: 
Para Prótese Total: 

Cód. Descrição 
Z 46.3  Colocação e ajustamento de dispositivo de prótese dentária 

Para Prótese Parcial Removível: 
Cód. Descrição 

K 08.1 Perda de dentes devido a acidentes, extração ou a doenças periodontais
localizadas 

 
Motivo de cobrança: 

Cód. Descrição 

2.1 Órtese, prótese e/ou meios auxiliares de locomoção dispensado dentro do 
período de validade da APAC 

2.2 Órtese, prótese e/ou meios auxiliares de locomoção não dispensado dentro do 
período de validade da APAC 

 
 
4 - FORMULÁRIOS/INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO SUBSISTEMA APAC/SIA 

4.1 - INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO  

• O preenchimento dos documentos (Laudo para Solicitação de APAC, APAC-
I/Formulário e Controle de Entrega Individual de Prótese Dentária) deverá ser 
manual, em 02 (duas) vias, a caneta (azul ou preta), sem rasuras, utilizando letras 
de imprensa maiúscula ou datilografado;  

• Cada caractere (letra ou número) deverá ocupar apenas um dos espaços 
demarcados nos campos do formulário;  

• Não utilizar caracteres separadores do tipo hífen (-), barra (/), sinal de 
igualdade (=);  

• Havendo necessidade de abreviação de nomes, abreviar sempre os nomes 
intermediários, nunca o primeiro ou o último;  
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Com relação ao preenchimento dos campos, devem ser seguidos os 

seguintes critérios:  
• Campos alfabéticos: Deverão ser alinhados pela esquerda, 

deixando quando houver os demais espaços em branco.  

• Campos numéricos: Deverão ser alinhados pela direita. Os 
espaços não utilizados serão deixados em branco. Por 
motivo de segurança, alguns campos deverão ter os espaços 
não utilizados, preenchidos com 0 (zero). Esses campos são 
considerados campos de segurança.  

• Campos alfanuméricos: Deverão ser preenchidos como 
campos alfabéticos, cortando-se o algarismo 0 (zero) para 
diferenciá-lo da letra "O".  

 
 
4.2 - TIPOS DE FORMULÁRIOS/INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO 
SUBSISTEMA APAC/SIA 
 
4.2.1 - LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE APAC  
 
4.2.1.1 - Finalidade  
Documento que justifica perante o órgão autorizador a solicitação do(s) 
procedimento(s), devendo ser corretamente preenchido pelo profissional de saúde 
responsável pelo atendimento ao paciente.  
 
4.2.1.2 - Subdivisão do Laudo  

• Identificação do Estabelecimento de Saúde;  
• Dados do paciente;  
• Procedimento(s) Solicitado(s);  
• Justificativa do(s) Procedimento(s);  
• Assinatura e carimbo.  
 

4.2.1.3 - Número de Vias e Destino  
• O Laudo será preenchido pelo profissional de saúde responsável pelo 

tratamento do paciente em 02 (duas) vias, devendo ambas ser enviadas ao 
Órgão Autorizador, com os seguintes destinos:  

o 1ª via: arquivada no órgão autorizador;  
o 2ª via: encaminhada para o estabelecimento de saúde onde será 

confeccionada a prótese (LRPD).   
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4.2.1.4 - Modelo: Laudo para Solicitação de APAC  

ANEXO I

Nº do Prontuário

LAUDO PARA EMISSÃO DE APAC
PRÓTESE DENTÁRIA

Sistema
Único de
Saúde

Ministério
da
Saúde

DATA ASSINATURA E CARIMBO DO ODONTÓLOGO SOLICITANTE

PROCEDIMENTO(S) SOLICITADO(S)

Nome do Convênio

Identificação do Estabelecimento de Saúde
Nome

Nome

Nome da  Mãe ou Responsável

Data de nascimento
SEXO

Fem.Masc.

21

Endereço (Logradouro, nº, complemento, bairro) DDD Nº DO TELEFONE

Município CEPUF

CPFCNS do Usuário

JUSTIFICATIVA DO(S) PROCEDIMENTO(S)

CONVÊNIO
Sim Não

CNPJCNES

Dados do Paciente

Edentulismo Mandibular

Edentulismo Maxilar

Identificação da Patologia

Procedimento Solicitado (marque com "X" nas quadrículas abaixo)
Código Nome do Procedimento

PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR1 0 0 8 2 1 3 1

SIM

NÃO

A MUCOSA DE SUPORTE ESTÁ APTA A
RECEBER A PRÓTESE DENTÁRIA?

Observações

CID10

Código Nome do Procedimento

PRÓTESE TOTAL MAXILAR1 0 0 8 2 1 4 0
Código Nome do Procedimento

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR1 0 0 8 3 0 3 0
Código Nome do Procedimento

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR1 0 0 8 3 0 4 9

Ausência parcial de elementos
dentários mandibulares
Ausência parcial de elementos
dentários maxilares

CID10
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4.2.1.5 - Orientações de Preenchimento dos Campos do Laudo  
 
Identificação do Estabelecimento de Saúde 
Nome: Preencher com o nome do Estabelecimento de Saúde. 
CNES: Preencher com o código estabelecido para a Unidade, na ocasião do 
cadastramento no CNES.  
CNPJ: Preencher com o número do CNPJ do Estabelecimento de Saúde inscrito 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. 
 
Dados do Paciente 
Nome: Campo de identificação do paciente. Preencher com o nome completo do 
paciente. 
CNS do Usuário: Preencher com o número do Cartão Nacional de Saúde do 
paciente. 
CPF: Preencher com o número do Cadastro de Pessoas Físicas do paciente. 
Nome da Mãe ou Responsável: Preencher com o nome completo do responsável 
pelo paciente. 
Endereço (Logradouro, nº, complemento, bairro): Preencher com o endereço 
completo onde reside o paciente. 
DDD: Preencher com o código de Discagem Direta à Distância do telefone de 
contato do paciente 
Município: Preencher com o nome do município onde situa a residência do 
paciente. 
UF: Informar a sigla da Unidade Federada.  
CEP: Preencher com o código de endereçamento postal da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) onde situa a residência do paciente. 
Data de Nascimento: Preencher com a data de nascimento do paciente (DIA, 
MÊS E ANO). 
Sexo: Assinalar com "X" a quadrícula correspondente ao sexo do paciente. 
Convênio: Assinalar com “X” a quadrícula correspondente ao “SIM”, caso o 
paciente tenha algum convênio, e informar o Nome do Convênio no espaço 
correspondente.   
 
Dados da Solicitação 
Procedimento(s) Solicitado(s): Marcar um “X” na(s) quadricula(s) a frente do(s) 
código(s) e nome do(s) procedimento(s) solicitado(s).  
__________________________________________________________________ 
Justificativa do(s) Procedimento(s) 
Identificação da Patologia: Marcar um “X” na(s) quadricula(s) a frente da(s) 
patologia(s) – Edentulismo Mandibular ou Edentulismo Maxilar. 
CID10: Preencher com o código K 08.1 (quando for PPR) ou Z 46.3 (quando for 
PT). 
Observações: Marcar um “X” na quadricula “SIM” caso a mucosa de suporte 
esteja apta a receber a prótese dentária ou um “X” na quadrícula “NÃO” caso a 
mucosa de suporte não esteja apta a receber a prótese dentária. Descrever as 
demais observações pertinentes. 
Data: Preencher com a data de preenchimento do Laudo (DIA, MÊS E ANO). 
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Assinatura e Carimbo do Odontológo Solicitante: Apor assinatura e carimbo do 
odontológo responsável pelo preenchimento do Laudo.  
 
 
4.2.1.6 - Considerações Gerais sobre o Laudo  

• Em um mesmo laudo pode ser solicitado mais de um procedimento. 
• O estabelecimento de saúde de origem do laudo para APAC não tem que 

ser necessariamente o estabelecimento onde a prótese será produzida. Os 
responsáveis pela autorização é que determinam o estabelecimento a que 
deve ser encaminhado o paciente.  

• Os gestores estaduais/municipais poderão estabelecer Lay-Out próprio do 
Laudo e definirem outras informações complementares que se fizerem 
necessárias, desde que mantenham as informações mínimas estabelecidas 
no Lay Out padrão. 

 
 
4.2.2 - APAC-I/FORMULÁRIO 

4.2.2.1 - Finalidade 
Documento destinado a autorizar a realização de procedimentos 

ambulatoriais de alto custo/complexidade, que possibilita a identificação do 
paciente e dos procedimentos realizados.  
                   Deverá ser autorizado somente um procedimento por APAC 
I/Formulário, tendo a validade de 03 (três) competências. 
 
4.2.2.2- Subdivisão do Documento  

• Dados do paciente;  
• Solicitação; 
• Autorização do procedimento; 
• Assinatura e carimbo. 

 
4.2.2.3 - Número de Vias e Destino  

• A APAC-I / Formulário será emitida em 02 (duas) vias pelos autorizadores 
destinadas a:  

o 1ª via: deverá ficar arquivada no órgão autorizador.  
o 2ª via: arquivada no estabelecimento de saúde onde será 

confeccionada a prótese. 
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4.2.2.4 - Modelo: Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo 
APAC-I/Formulário 
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4.2.2.5 - Orientações de Preenchimento dos Campos da APAC-I 
 
Dados do paciente: 
Número da APAC: Campo pré-impresso composto de 10 (dez) seqüenciais 
numéricos e 1 (um) dígito verificador. 
Nome do Paciente: Preencher com o nome completo do paciente.   
CNS: Preencher com o número do Cartão Nacional de Saúde do paciente. 
CPF do Paciente: Preencher com o número do CPF do paciente.  
 
Solicitação: 
Nome da Unidade Solicitante: Preencher com o nome da Unidade que solicitou a 
APAC.   
Código CNES: Preencher com o código estabelecido para a Unidade, na ocasião 
do cadastramento no CNES.  
Nome do Profissional Solicitante: Preencher com o nome completo do 
profissional que solicitou a APAC-I.  
CNS do Profissional Solicitante: Preencher com o número do CNS do 
Profissional Solicitante. 
CPF do Profissional Solicitante: Preencher com o número do CPF do profissional 
que solicitou a APAC-I.  
Autorização: 
Procedimento/Medicamento(s) Autorizado(s): Informar o nome do procedimento 
e seu respectivo código, de acordo com a Tabela de Procedimentos do SIA/SUS.   
Órgão Autorizador: Preencher com o nome do órgão autorizador.   
Código: Preencher com o código do órgão autorizador.   
Nome da Unidade Prestadora de Serviço: Preencher com o nome da UPS onde 
será realizado o tratamento do paciente. 
CNPJ: Preencher com o número do CNPJ da UPS aonde será realizado o 
tratamento do paciente  
Código: Preencher com o código da UPS aonde será realizado o tratamento do 
paciente.  
CNS do Autorizador: Preencher com o número do Cartão Nacional de Saúde do 
responsável pela autorização do procedimento(s).  
CPF do Autorizador: Preencher com o número do CPF do responsável pela 
autorização do procedimento(s).  
Período de Validade: Informar as datas (DIA/MÊS/ANO) de inicio e fim do período 
de validade da APAC.   
 
Assinatura e Carimbo: Apor Assinatura e carimbo do profissional autorizador.  
 
 
4.2.2.6 - Considerações Gerais sobre a APAC-I/Formulário  
 
• De acordo com a Portaria SAS/MS nº 492, de 26 de agosto de 1999, a confecção 

e distribuição das APAC-I/Formulário são de responsabilidade das Secretarias 
Estaduais de Saúde. 
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• Os gestores estaduais/municipais deverão definir os órgãos autorizadores, e 

designar profissionais de nível superior conhecedores das disposições constantes 
das normas das Portarias para efetivarem as autorizações dos procedimentos de 
prótese dentária. Os profissionais designados como autorizadores não deverão 
estar vinculados à rede SUS como prestadores de serviços. 

 
• Poderão ser emitidas, concomitantemente, APAC-I/Formulário distintas para o 

mesmo paciente na mesma competência nas seguintes situações: 
a) Em concomitância com a APAC-I/Formulário que autoriza o 

procedimento do código 10.082.13-1 – PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR, poderá 
ser emitida concomitantemente APAC-I/Formulário para um dos procedimentos a 
seguir relacionados: 

 
Código Descrição 
10.082.14-0  Prótese Total Maxilar 
10.083.04-9 Prótese Parcial Removível Maxilar 

  
b) Em concomitância com a APAC-I/Formulário que autoriza o 

procedimento do código 10.082.14-0 – PRÓTESE TOTAL MAXILAR, poderá ser 
emitida concomitantemente APAC-I/formulário para um dos procedimentos a seguir 
relacionados: 

 
Código Descrição 
10.082.13-1  Prótese Total Mandibular 
10.083.03-0 Prótese Parcial Removível Mandibular 

  
c) Em concomitância com a APAC-I/Formulário que autoriza o 

procedimento do código 10.083.03-0 – PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 
MANDIBULAR, poderá ser emitida concomitantemente APAC-I/formulário para um 
dos procedimentos a seguir relacionados: 

 
Código Descrição 
10.082.14-0  Prótese Total Maxilar 
10.083.04-9 Prótese Parcial Removível Maxilar 

                   
d) Em concomitância com a APAC-I/Formulário que autoriza o 

procedimento do código 10.083.04-9 – PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 
MAXILAR, poderá ser emitida concomitantemente APAC-I/Formulário para um dos 
procedimentos a seguir relacionados: 

 
Código Descrição 
10.082.13-1  Prótese Total Mandibular 
10.083.03-0 Prótese Parcial Removível Mandibular 
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4.2.3 - CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE DENTÁRIA 
 
4.2.3.1 - Finalidade  
Documento individual destinado a comprovar, primeiramente por meio da 
assinatura do portador, que a prótese confeccionada foi encaminhada ao 
estabelecimento de saúde em que a prótese será instalada no paciente e 
comprovar ainda, por meio da assinatura do próprio paciente, que a prótese foi 
devidamente adaptada e instalada. 
 
Obs.: O portador é a pessoa (designada pelo gestor municipal ou estadual) para se 
responsabilizar pelo processo de recepção da prótese no LRPD e transporte até o 
estabelecimento de saúde em que a prótese será instalada no paciente. 
 
4.2.3.2 - Subdivisão do Documento  

• Identificação do Estabelecimento de Saúde Solicitante;  
• Dados do paciente;  
• Declaração (do portador e do paciente). 

 
4.2.3.3 - Número de Vias e Destino  
        O Controle de Entrega Individual de Prótese Dentária será emitido em 02 
(duas), sendo ambas encaminhadas ao estabelecimento de saúde responsável 
pela entrega da prótese. O portador deverá preencher e assinar as duas vias do 
Controle de Entrega e entregá-las, junto com a prótese, ao estabelecimento de 
saúde responsável pela entrega da prótese e, após a adaptação e instalação da 
prótese, as duas vias do Controle de Entrega deverão também ser assinadas pelo 
paciente no campo referente ao recebimento, tendo a partir deste momento os 
seguintes destinos: 

• 1ª via: Retorna ao LRPD para ser arquivada.  
• 2ª via: Arquivada no estabelecimento de saúde responsável pela entrega da 

prótese 
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4.2.3.4 - Modelo: Controle de Entrega Individual de Prótese Dentária 

ANEXO III

CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL
DE PRÓTESE DENTÁRIA

Sistema
Único de
Saúde

Ministério
da
Saúde

Nº do Prontuário

Nome da  Mãe ou Responsável

Endereço (Logradouro, nº, complemento, bairro)

Município CEPUF

DECLARAÇÃO

DDD Nº DO TELEFONE

SEXO
Fem.Masc.

21

CNES

Identificação do Estabelecimento de Saúde Solicitante
Nome

CNPJ

Nome

CPFCNS do Usuário

Dados do Paciente

Data de nascimento

FORNECIMENTO DA PRÓTESE AO PORTADOR (Estes campos deverão ser preenchidos pelo portador designado pelo gestor)

DECLARO QUE EM  _____/_______/________(dd/m m /aaaa), FOI(RAM ) ENTREGUE A(S) PRÓTESE(S) AO
PORTADOR ABAIXO ASSINADO, DESTINADA(S) AO TRATAMENTO DO PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO.

Prótese(s) Fornecida(s) ao Portador (Assinar para cada prótese entregue)

Dados do Portador
Nome (em letra de forma legível) Nº RG Data de ExpediçãoÓrgão Emissor

RECEBIMENTO DA PRÓTESE PELO PACIENTE (Estes campos deverão ser preenchidos pelo paciente na unidade solicitante)

DECLARO QUE RECEBI A(S) PRÓTESE(S) DEVIDAMENTE ADAPTADAS.

Prótese(s) Fornecida(s) ao Paciente  (Assinar para cada prótese recebida)

Código Nome do Procedimento

PRÓTESE TOTAL MAXILAR1 0 0 8 2 1 4 0

Assinatura do Portador Data  da Entrega

Código Nome do Procedimento

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR1 0 0 8 3 0 3 0

Assinatura do Portador Data  da Entrega

Código Nome do Procedimento

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR1 0 0 8 3 0 4 9

Assinatura do Portador Data  da Entrega

Código Nome do Procedimento

PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR1 0 0 8 2 1 3 1

Assinatura do Portador Data  da Entrega

Código Nome do Procedimento

PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR1 0 0 8 2 1 3 1

Assinatura do Paciente Data  de Recebimento

Código Nome do Procedimento

PRÓTESE TOTAL MAXILAR1 0 0 8 2 1 4 0

Assinatura do Paciente Data  de Recebimento

Código Nome do Procedimento

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR1 0 0 8 3 0 3 0

Assinatura do Paciente Data  de Recebimento

Código Nome do Procedimento

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR1 0 0 8 3 0 4 9

Assinatura do Paciente Data  de Recebimento
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4.2.3.5 - Orientações de Preenchimento dos Campos - Controle de Entrega 
Individual de Prótese Dentária  
Identificação do Estabelecimento de Saúde Solicitante: 
Nome: Preencher com o nome do Estabelecimento de Saúde Solicitante. 
CNES: Preencher com o código estabelecido na ocasião do cadastramento no 
CNES. 
CNPJ: Preencher com o número do CNPJ do Estabelecimento de Saúde 
Solicitante. 
 
Dados de Identificação do Paciente: 
Nome: Preencher com o nome completo do paciente. 
CNS do Usuário: Preencher com o número do Cartão Nacional de Saúde do 
paciente. 
CPF: Preencher com o número do CPF do paciente. 
Nome da mãe ou Responsável: Preencher com o nome completo do responsável 
pelo paciente. 
Endereço (Logradouro, nº, complemento, bairro): Preencher com o endereço 
completo da residência do paciente. 
DDD: Preencher com o código de Discagem Direta à Distância do telefone de 
contato do paciente. 
Município: Preencher com o nome do município onde está situada a residência do 
paciente. 
UF: Informar a sigla da Unidade Federada.  
CEP: Preencher com o código de endereçamento postal da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) do local onde está situada a residência do paciente. 
Data de Nascimento: Preencher com a data de nascimento do paciente 
(DIA/MÊS/ANO). 
Sexo: Assinalar com "X" a quadrícula correspondente ao sexo do paciente. 
 
Declaração:  
Fornecimento da Prótese ao Portador (estes campos deverão ser 
preenchidos pelo portador designado pelo gestor)  
Tem o objetivo de informar o dia, o mês e ano em que a prótese foi entregue ao 
portador. O portador deve se identificar na seqüência do documento através do 
Nome (em letra de forma legível), Nº do RG, Órgão Emissor do RG e Data da 
Expedição do RG. 
Prótese(s) Fornecida(s) ao Portador: 
O Portador deve apor a assinatura no campo “Assinatura do Portador” e informar a 
data (DIA/MÊS/ANO) em que recebeu a prótese no campo “Data de Entrega”, 
localizados a frente do “Código” e “Nome do Procedimento” correspondente a cada 
prótese entregue. 
Recebimento da Prótese pelo Paciente (estes campos deverão ser 
preenchidos pelo paciente na unidade solicitante) 
Prótese(s) Fornecida(s) ao Paciente: O Usuário deve apor a assinatura no 
campo “Assinatura do Paciente” e informar a data (DIA/MÊS/ANO) em que recebeu 
a prótese no campo “Data de Entrega”, localizados a frente do “Código” e “Nome 
do Procedimento” correspondente a cada prótese entregue, devidamente 
adaptada. 
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4.2.4 – APAC-II/MEIO MAGNÉTICO 
 
4.2.4.1 - Finalidade 

Instrumento que permite registrar e armazenar as informações registradas na 
APAC-I/Formulário e no Laudo, possibilitando identificar o paciente e cobrar os 
procedimentos que necessitam de autorização prévia. 
 
4.2.4.2 - Subdivisão do Instrumento  

• Identificação do Órgão Responsável Pela Informação;  
• Identificação da Unidade Prestadora de Serviço;  
• Identificação da Secretaria de Saúde destino das APAC. 

 
4.2.4.3 - Destino 
 

• Os estabelecimentos de saúde devem manter arquivados a APAC 
I/Formulário autorizada e o Relatório Demonstrativo de APAC-II/Meio 
Magnético correspondente.  

 
4.2.4.4 - Considerações Gerais sobre a APAC-II/Meio Magnético 
 

• A APAC-II/Meio Magnético deve ser do tipo “Única”, abrangendo o 
período compreendido entre a data de início e fim de validade da APAC-
I/Formulário. A cobrança do procedimento deve ser efetuada, neste período, 
na competência de sua realização. 

 
• O programa da APAC-II/Meio Magnético, a ser utilizado pelos 
prestadores de serviço, é disponibilizado pelo Departamento de Informática 
do SUS - DATASUS no BBS/DATASUS/MS ou no site www.datasus.gov.br, 
seção Arquivos, item Arquivo de Dados, Subitem SIASUS.                         
(ftp://msbbs.datasus.gov.br/Arquivos_Publicos/Prog_SIASUS/00_index.htm) 
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5 - FLUXO DOS FORMULÁRIOS/INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO SUBSISTEMA APAC/SIA  

 
 

                                                                        Odontólogo responsável pelo tratamento                                              Arquiva 1ª Via do Laudo 
                                                                                  do paciente preenche Laudo e 
                                                                       encaminha as duas Vias ao Órgão Autorizador 

                                    Preenche e arquiva 1ª Via da APAC-I 
  
                     Arquiva 2ª Via do 
                     Controle de Entrega                                Encaminha as duas vias do 
                                                                                               Controle de Entrega                    

                                                                                     Encaminha 2ª   
                                                   Retorna 1ª Via do                                                                                      Via do Laudo 
                                                   Controle de Entrega  
                                                   assinada para arquivamento no 
                                                   Laboratório  
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                       Preenche e encaminha 
                                                                                              2ª Via da APAC-I 

 
 

                        Arquiva 2ª Via do Laudo 

Estabelecimento 
de saúde 

responsável pelo  
atendimento 

 
Órgão 

Autorizador * 

 

Laboratório de 
Próteses** 

 
 
 

• * O Órgão Autorizador pode ser integrante da estrutura da Secretaria Estadual de Saúde (quando o Laboratório estiver localizado em 
Município não habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal) ou da Secretaria Municipal de Saúde (quando o Laboratório estiver 
localizado em Município habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal). 

• ** O Laboratório pode estar localizado no mesmo estabelecimento de saúde onde serão executados os procedimentos clínicos  (Exemplo: 
LRPD anexo ao CEO). 

• O registro do procedimento no SIA/SUS deve ser efetuado no CNES correspondente ao LRPD somente após o preenchimento do 
Controle de Entrega Individual de Prótese Dentária com a assinatura do paciente receptor da prótese. 
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6 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A PORTARIA GM/MS Nº 930/2006 
 
A Portaria GM/MS Nº 930, de 02.05.2006, prorrogou o prazo para todos os 
estabelecimentos de saúde que apresentaram, de janeiro a julho de 2005, produção 
de próteses totais e próteses parciais removíveis no SIA/SUS, a programar e faturar 
estes tipos de procedimentos pelo Subsistema APAC/SIA. Esta autorização foi 
anteriormente implementada pela Portaria GM/MS Nº 2.304/2005, que estipulava 
março de 2006 como prazo limite para que estes estabelecimentos providenciassem a 
habilitação . Com a edição da Portaria GM/MS Nº 930/2006, o prazo foi estendido até 
a competência setembro de 2006. A Portaria GM/MS Nº 930/2006 revogou também o 
Anexo da Portaria GM/MS Nº 1.572/2004 e o Artigo 11 da Portaria SAS/MS Nº 
411/2005, com o objetivo de extinguir a exigência de produção mínima nos LRPD em 
Portarias Ministeriais. O estabelecimento de saúde habilitado pela Portaria GM/MS Nº 
930/2006 que não se habilitar formalmente como LRPD até a competência setembro 
de 2006, conforme o fluxo disposto na Portaria GM/MS Nº 599/2006, estará impedido 
de registrar, programar e faturar estes procedimentos até que regularize sua 
habilitação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento elaborado com base em: 

BRASIL. Ministério da Saúde.  INCA-CGSI/DERAC/SAS/Ministério da Saúde. Bases Técnicas para Autorização de 
Procedimentos de Alta Complexidade - APAC – ONCOLOGIA. Brasília, 2003. 
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