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 Desde 1964 reabilitando crianças e adolescentes carentes com deficiência física, a 
Associação Mineira de Reabilitação (AMR) é uma organização não governamental, sem 
fins lucrativos. 
 
 A AMR atende cerca de 500 crianças e adolescentes carentes com deficiência física 
ocasionadas em sua maioria por paralisia cerebral e outras síndromes neurológicas.  
 

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO (AMR) 



Serviços oferecidos 
pela AMR  

Se 

SERVIÇOS 
OFERECIDOS PELA 

AMR  

 
 
 

Esporteterapia 
Fisioterapia 
Fonoaudiologia 
Musicoterapia 
Núcleo de Ensino e Pesquisa 
Odontologia 
Oficina Ortopédica 
Psicologia 
Serviço Médico 
Serviço Social 
Terapia Ocupacional 
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 PROJETO DE EXTENSÃO DA FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA DA UFMG EM PARCERIA COM A 

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO (AMR).  

 

 Início em 1998 

 As ações de promoção de saúde bucal são realizadas nas dependências da AMR  

 Parte de um programa denominado Serviço Integrado de Reabilitação  

  A AMR fornece: 

 

 Consultório odontológico completo equipado com duas cadeiras; 

 Infra estrutura completa (Equipamentos, instrumentais e materiais) 

 Auxiliar de consultório dentário;  







NOSSA  EQUIPE 

LIA SILVA DE CASTILHO 
Supervisão e orientação.  



NOSSA  EQUIPE 

Auxiliar de consultório dentário e alguns 
dos alunos da graduação  



 

 

• Crianças 0 a 12 anos 

• Adolescentes 12 a 18 anos  

 
 
 

500 
Indivíduos 

 

FLUXO DE ATENDIMENTO  

Paciente admitido 

 na AMR.  
Atendimento  

Odontológico 

      Programa de                 

manutenção da 

saúde bucal 



NOSSA  ATUAÇÃO 

 Os atendimentos odontológicos são realizados pelos alunos da graduação da 

Faculdade de Odontologia da UFMG, supervisionados pelas professoras orientadoras. 

 

 

 A abordagem odontológica envolve: 

 

•Anamnese 

• Abordagem educativa contínua com pais e cuidadores. 

• Tratamento de acordo com as peculiaridades de cada paciente. 

• Higienização bucal e orientação aos cuidadores. 

• Prevenção da cárie dentária e doença periodontal. 

• Aplicação tópica de flúor.   

• Tratamento de lesões cariosas (ART). 

• Extração simples. 



ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO AMR 



Odontologia + Psicologia  

Bruxismo 

Odontologia + Fonoaudiologia, 
Ortopedia e Neurologia  

Pacientes do sexo masculino, portadores 
de refluxo-gastroesofágico e portadores 

de movimentação involuntária 

Mordida aberta, problemas no 
desenvolvimento da maxila, respiração 

bucal, entre outros 

ATENDIMENTO EM CONJUNTO COM AS DIVERSAS 
ÁREAS DOS SERVIÇOS.  

 

Uso tardio de chupetas, 
mamadeiras e sucção 

digital 
Causando  

Causando  



 Indivíduos que necessitam de tratamento endodôntico, colocação de aparelhos 

ortodônticos móveis e fixos, próteses totais e parciais removíveis e exodontias de 

terceiros molares inclusos e semi inclusos são encaminhados aos à Faculdade de 

Odontologia da UFMG ou aos Centros de Especialidades da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte 

 

  Aqueles que necessitam de tratamento odontológico sob anestesia geral são 

encaminhados para  a Unidade Básica de Saúde para serem encaminhados aos 

Centros de Especialidades da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

CONTINUIDADE DO TRATAMENTO  



BENEFÍCIOS PARA AS ENTIDADES  

  Troca de experiências e saberes entre os profissionais especializados, alunos,  

professores e pais ou responsáveis.  

   A AMR proporciona um novo cenário de práticas no qual o estudante tem a 

possibilidade de trabalhar em equipe com profissionais da área da saúde, educação 

e assistência social buscando alcançar um valor social que extrapola a promoção de 

saúde bucal. 

 



RESULTADOS

INDISSOCIABILIDADE PESQUISA-ENSINO-
EXTENSÃO
 

 23 artigos publicados  
 70 resumos publicados  
 03 dissertações de mestrado    
 01 monografia de especialização   
 14 Trab. Conclusão de Curso 
 alunos estudaram a comunicação não verbal 

e seus aspectos positivos para o tratamento 
odontológico do deficiente 

 

INTERAÇÃO DIALÓGICA COM A SOCIEDADE 
 

 5 videoconferências apresentadas ao Nutel 
Medicina UFMG, Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte e Projeto de extensão 
teleodontologia. 
 

 registro de duas entrevistas: uma ao jornal da 
PROEX e outra para a rádio UFMG Educativa 
no programa Conexões 



RESULTADOS
 IMPACTO E TRANSFORMAÇÃO Dos indivíduos que iniciam-se na odontologia 

sem cáries, 40% continuam livres da doença 
após 216 meses. 
 

ALUNOS 
 

Cerca de 150 alunos participaram deste 
projeto. 

UNIVERSIDADE O projeto colaborou na criação da disciplina 
optativa “Atenção Odontológica a Crianças e 
Adolescentes com Deficiências”. Cord. Ana 
Cristina Borges (OSP 039).  
 

INTERDISCIPLINARIEDADE Disciplina de formação livre e transversal em 
Acessibilidade e Inclusão denominada 
“Saúde da pessoa com deficiência” ofertada 
para toda a Universidade (UNI 102). Trabalho 
em equipe com as áreas de saúde da AMR. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O atendimento odontológico a Pessoas com Necessidades Especiais requer do 
cirurgião-dentista habilidades que ultrapassam o conhecimento específico da área 
odontológica.  
 
 Para isso, o compartilhamento de saberes, compromissos e responsabilidades são 
as ações que fundamentam os pilares de uma nova prática em saúde. 

 
 Os procedimentos realizados na AMR podem ser  perfeitamente executável por 
um cirurgião-dentista, clínico geral. 

 



OBRIGADA !  


