
    
  EDITORIAL 

 
Pessoas que 

possuem 
necessidades 

especiais demandam 
acompanhamento 
multiprofissional.  

 
No caso de suspeita 

de condições 
especiais, os 

responsáveis devem 
procurar uma 

unidade de saúde o 
mais rápido possível, 

para que os 
profissionais possam 

avaliar e indicar o 
melhor tratamento.  

  
O Ministério Público 
do Estado de Goiás, 

em parceria com 
diversas instituições 

responsáveis pelo 
atendimento 

odontológico dos 
pacientes com 

necessidades 
especiais no Estado, 

lança programa 
relacionando  a 

odontologia  com a 
qualidade de vida 
destes pacientes.  

 
Como parte deste 

programa, este 
informativo tem 

como objetivo 
divulgar  à 

população, 
principalmente aos 
cuidadores destes  
pacientes, alguns  

dos locais de 
atendimento  

odontológico no 
Estado, ressaltando  

a importância  
de  iniciá-lo 

precocemente.                                       AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS TÊM DIREITO À SAÚDE BUCAL.  
                                              INFORME-SE NA UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA DE SUA CASA  
                                                               OU NO SEU PLANO DE SAÚDE (ODONTOLOGIA). 
 

  Boletim de Saúde Bucal   

Sorriso Especial 

1. QUEM SÃO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ? 

São aquelas que apresentam condições que as fazem necessitar de cuidados 
diferenciados por um período ou por toda sua vida. Exemplos:                 
deficiência física, mental, anomalias congênitas, distúrbios comportamentais, 
transtornos psiquiátricos, distúrbios sensoriais e de comunicação, condições 

sistêmicas (transplantados, imunocomprometidos, pessoas com câncer, gestantes), doenças 
infectocontagiosas (hepatites, HIV, tuberculose), doenças sistêmicas, doenças hematológicas, 
insuficiência renal crônica, doenças autoimunes, doenças vesículo bolhosas, dependentes 
químicos, idosos, etc. 

3. QUANDO PROCURAR? 

Os cuidados  odontológicos devem ser iniciados desde o nascimento, inclusive 

nos bebês com necessidades especiais, para que não surjam nem se 
acumulem necessidades odontológicas. Ou seja, quanto mais cedo forem  
iniciados, menos problemas bucais serão acumulados ao longo de sua vida. 

As pessoas com necessidades especiais precisam de maiores 
cuidados odontológicos: prevenção e tratamento de cáries, doenças 
nas gengivas, infecções ou inflamações na boca. Os cuidados com o seu 

sorriso não cabem apenas ao cirurgião dentista. É necessária a 
colaboração de seus cuidadores. Tal apoio  é fundamental para o  

4. ATENDIMENTO ESPECIAL PARA PESSOAS ESPECIAIS 

sucesso do seu tratamento odontológico, para promoção e manutenção de sua saúde bucal. 

2. POR QUE PROCURAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO? 

Cuidados odontológicos fazem parte dos cuidados gerais para manutenção 
da saúde, e com a pessoa com necessidades especiais não é diferente. 

Muitas doenças da boca podem provocar ou agravar doenças que 
acometem o organismo. Uma saúde bucal deficiente repercute 

nos vasos sanguíneos, nas articulações e em órgãos que, aparentemente, não mantêm íntimo 
contato com os dentes, como, por exemplo, o estômago, os pulmões e o coração. Bactérias 

que causam doenças nas gengivas aumentam o risco de problemas cardiovasculares e de  
endocardite (principalmente em quem já tem defeito em uma válvula cardíaca). Nas grávidas, 

estimulam o parto prematuro. Nos diabéticos, agravam a doença. Naqueles que praticam 
atividades físicas, podem provocar 21% de diminuição no seu rendimento e dificultar a 

recuperação das lesões musculares. Nas pessoas com níveis de colesterol e triglicérides 
elevados, colaboram na formação de placas nos vasos sanguíneos, agravando o entupimento 
provocado pela gordura, podendo desencadear um infarto ou um derrame. Restaurações em 

decadência e dentes mal posicionados podem provocar dores de cabeça constantes. 
Portanto,  os cuidados com a boca ajudam a prevenir estes males.  



1. Nas Unidades de Saúde do SUS: quando não for possível realizar o atendimento, os cirurgiões dentistas destas 
unidades poderão encaminhá-lo aos Centros de Especialidades Odontológicas ou Hospitais do SUS que ofereçam 
este serviço. 
 

2. Faculdade de Odontologia - UFG (GEPETO): Av. Universitária, esquina com 1ª Avenida, s/nº, Setor Universitário. 
Goiânia-GO. Fone: (62) 3209-6067. 
 

3. Faculdade de Odontologia  - UNIP: Rodovia BR 153, Km 503, Fazenda Botafogo. Goiânia -GO.                                               
Fone: (62) 3239-4000.  
 

4. Faculdade de Odontologia - UniEVANGÉLICA: Av. Universitária, Km 3,5, Cidade Universitária. Anápolis-GO.               
Fone: (62) 3310-6600.  
 

5. ABO-GO (Associação Brasileira de Odontologia): Av. Itália, nº 1184, Jardim Europa. Goiânia-GO.                                    
Fone: (62) 3236-3100. 
 

6. EAP (Escola de Aperfeiçoamento Profissional): Rua 6-A, nº 126, Setor Aeroporto. Goiânia-GO.                                         
Fone: (62) 3212-4545. 
 

7. APAE (Associação de Pais e Alunos):  Rua 255, nº 628, Setor Coimbra. Goiânia-GO. Fone: (62) 3226-8000. 
 

8. CEAD (Centro Estadual de Apoio ao Deficiente): 9a Avenida, Qd. 71, Setor Leste Vila Nova. Goiânia-GO.                  
Fone: (62) 3201-3285. 
 

9. NAPEO (Núcleo de Atendimento ao Paciente Especial em Odontologia): Rua Jorge Simões de Lima, n°333, Setor 
Central. Itumbiara-Goiás.  Fone: (64) 3430-1001. 
 

10. Associação Pestalozzi  –  Unidade Renascer:  Rua “A” nº 561, Setor Vila Nova. Goiânia-GO. Fone: (62) 3515-5665. 
 

11. ASDOWN (Associação  Down de Goiás ): Rua 15, nº 508, Praça. Dr. Carlos de Freitas, Setor Central . Goiânia - GO 
Fone: (62) 3225-8117. 
 

12. CORAE (Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopata): Av. T3, Qd.168,144 Lt.8/9, Setor 
Bueno. Goiânia - GO. Fone: (62) 3251-0306.  
 

13. CERFIS (Centro de Reabilitação de Fissuras Lábio Palatinas): Rua R-7, esquina com Avenida Perimetral, Setor 
Oeste. Goiânia-GO. Fone: (62) 3956-2946 ou (62) 3956-2900.  
 

14. Vila São Cottolengo: Av. Manoel Monteiro, n° 163, Bairro Santuário. Trindade -GO. Fone: (62) 3506-9000.  

6. ONDE  BUSCAR  ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO?   
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                                         PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS:  
 

                                                                             Av Industrial, Qd E, Lt 16/17, Setor Leste Vila Nova 
                                                                          Goiânia-GO. CEP: 74635-040. Fone: (62) 3524-1826 

 

5. DICAS ESPECIAIS 

No Estado de Goiás existem entidades públicas, privadas  e conveniadas, bem como  
escolas de odontologia que realizam o atendimento odontológico das pessoas com 

necessidades especiais. Alguns destes locais oferecem este atendimento  
apenas às pessoas matriculadas na instituição. Portanto,  

informe-se antes de se dirigir a estes locais!  
Se você possui plano de saúde odontológico, consulte-o. 


