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RESUMO 

 

O diagnóstico de HIV/AIDS através de lesões orais é importante para o tratamento 
precoce dos pacientes infectados. Existem classificadas na atualidade, mais de 30 
patologias que possuem relação com esta infecção. Os Cirurgiões-Dentistas da 
atenção primária em saúde, incluindo o Programa Saúde da Família (PSF) são os 
profissionais legalmente habilitados para o diagnóstico de patologias na cavidade 
oral, pois sua formação acadêmica voltada para o sistema estomatognático facilita o 
reconhecimento das lesões orais. Nesse sentido, a pesquisa objetivou verificar se 
esses profissionais da atenção primária do município de Ribeirão das Neves 
percebem a existência de lesões orais associadas ao HIV/AIDS e que a realização 
deste diagnóstico na atenção primária é fundamental para o tratamento precoce dos 
indivíduos. A técnica utilizada para coleta dos dados foi a entrevista com 18 
Cirurgiões-Dentistas das unidades primárias, a partir de um roteiro semi-estruturado, 
testado previamente. Para análise dos resultados utilizou-se três categorias 
temáticas: perfil dos entrevistados; HIV/AIDS no Município; diagnóstico precoce e 
deficiência/dificuldades no processo de diagnóstico precoce. Os resultados 
mostraram que os Cirurgiões-Dentistas conhecem as lesões associadas ao 
HIV/AIDS e percebem sua importância para o diagnóstico precoce de HIV/AIDS, 
entretanto, não o realizam porque não possuem capacitação estrita sobre o assunto; 
desconhecem a forma de solicitar o exame anti-hiv e de encaminhar o paciente para 
um serviço de referência no município; não possuem conhecimento sobre protocolos 
de HIV no município, além de estarem sobrecarregados com a demanda reprimida 
da população. A pesquisa também identificou que não existem nas unidades de 
trabalho salas reservadas para uma conversa sobre HIV/AIDS e que a atuação do 
Cirurgião-Dentista da atenção primária, em função da grande demanda, acaba 
sendo meramente dentária, deixando de lado o exame da cavidade oral e o 
reconhecimento das lesões orais. 

 

Palavras Chave: Diagnóstico oral, HIV/AIDS, Percepção, Cirurgião-Dentista  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The diagnosis of HIV/AIDS through oral lesions is important for early treatment of 
infected patients. There are classified, currently, more than 30 diseases related to 
that infection. The primary health care‟s dentists, including the Programa Saúde da 
Família(PSF), are legally qualified for the diagnosis of diseases in oral cavity; 
because their academic knowledge turned to the stomatognathic system facilitates to 
acknowledgement of oral lesions. In this sense, the research aimed to verify if those 
primary care professionals in Ribeirão das Neves realize the relation between oral 
lesions and HIV/AIDS; and perception about how essential is the diagnosis‟ 
determination in primary care for the early treatment of patients. The technique used 
for data collection was to interview 18 dentists with the primary units, from a semi-
structured questionnaire, previously tested. For result analysis was used three 
themes: profile of those interviewed; HIV/AIDS in city, early diagnosis and disability / 
difficulties in the process of early diagnosis. The results show that dentists know 
about lesions associated with HIV/AIDS and realize its importance for the infection‟s 
early diagnosis, however, do not it because they don‟t have training on the subject, 
don‟t know how to request the anti-hiv test and to where should refer the patient to a 
service in the city; don‟t have knowledge about HIV protocols in the city; beyond are 
burdened with the unmet demand population. The survey also identified the fact of 
there aren‟t specific places in the units for a conversation about HIV/AIDS and that 
the performance of dentists in primary care, due to great demand, ends up being 
merely tooth, leaving aside consideration of the oral cavity and recognition of oral 
lesions 

 

Keywords: Oral diagnosis. HIV/AIDS. Apprehension. Dentists. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A AIDS ou SIDA como é chamada a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

foi oficialmente apresentada e reconhecida como patologia em l98l, pelos Centros de 

Controle de Doenças e Prevenção (CDC) em função de uma quantidade de casos 

não explicados de pneumonia por Pneumocystis carinni em homossexuais 

masculinos e sarcoma de Kaposi ocorridos em várias cidades dos Estados Unidos. 

(SOUZA et al., 2000). 

Em l986, houve uma reunião da Comunidade Econômica Européia em 

Copenhague e lá foram discutidos problemas orais relacionados com o HIV. Deste 

encontro foi criada uma lista de 30 doenças que apresentavam lesões associadas 

com o vírus. Posteriormente, foram adicionadas a esta lista novas lesões que 

ocorriam na cavidade oral ou região submandibular. Desta maneira, as lesões foram 

classificadas por categorias onde o agente causador era o foco de estudo, como 

exemplo as lesões por infecções fúngicas, bacterianas, virais, e também as de 

natureza desconhecida como os processos neoplásicos (SOUZA et al., 2000). 

O controle da saúde bucal é um componente importante no manejo de 

pacientes com infecção pelo HIV/AIDS. Uma cavidade bucal que não esteja 

saudável pode afetar a qualidade de vida do indivíduo, criar ou exacerbar problemas 

nutricionais e psicossociais além de complicar o tratamento das condições médicas. 

(MACHADO et al., 2008) 

De acordo com AXELL et al. (1991), as manifestações bucais associadas à 

infecção pelo HIV podem ser listadas em três grupos, baseados na intensidade com 

que se apresentam nesta associação.  O primeiro grupo faz parte de um conjunto 

estrito de lesões consideradas comumente associadas com a infecção por HIV, 

como por exemplo, a candidíase que pode estar clinicamente presente em diversas 

formas, leucoplasia pilosa, gengivite úlcero-necrosante aguda (GUN) e o sarcoma de 

Kaposi; o segundo grupo é constituído de lesões menos freqüentes, mas associadas 

à infecção por HIV, são elas: doenças de glândulas salivares, papiloma vírus, 

varicela-zoster, vírus herpes, infecções virais por citomegalovírus e ulcerações 

atípicas. O terceiro grupo abrange as lesões que são possivelmente associadas com 
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infecção pelo HIV, como por exemplo: distúrbios neurológicos, osteomielite, 

carcinoma epidermóide, sinusite e etc.  

A presença de lesões orais em pacientes com AIDS tem sido motivo de 

diversos trabalhos, tendo em vista que essas manifestações orais representam os 

primeiros sinais da doença. Por este motivo torna-se de extrema importância o 

conhecimento e reconhecimento detalhado das lesões orais presentes nesses 

pacientes, como forma de identificação precoce pelo Cirurgião-Dentista dos casos 

de pacientes com HIV/AIDS nas suas atividades clínicas (SOUZA et al., 2000). 

Nas unidades básicas de saúde, incluindo a saúde da família, poucos 

profissionais dentistas possuem habilidades específicas para detectarem essas 

lesões como forma de prevenção à saúde e associarem as mesmas ao HIV, isto 

pode ser proveniente da formação acadêmica dos mesmos, ou até mesmo 

preconceito (SANCHEZ et al., 2008). 

 Ainda existe resistência ao tratamento dos pacientes com HIV por 

considerá-los pacientes que oferecem riscos ocupacionais de transmissão do vírus. 

Não havendo diagnóstico, muitos pacientes atendidos acabam sem saber que 

possuem HIV/AIDS, fazendo com que o diagnóstico possa vir tardiamente e em 

fase terminal (SADALA; MARQUES, 2006). 

Neste sentido, existe uma demanda por capacitação das equipes 

odontológicas do município, visando ampliar os conhecimentos sobre esses 

pacientes e as lesões, aumentando, assim, o número de diagnósticos de 

portadores de HIV/AIDS, e a inserção dos mesmos na rede de serviços e tratá-los 

adequadamente nas unidades de saúde da família e tradicionais. 

A disseminação da pandemia de HIV/AIDS tem provocado tensão entre os 

trabalhadores da saúde, causada por dois fatores, as preocupações legítimas dos 

profissionais quanto ao risco ocupacional em relação ao HIV e a persistência de 

preconceitos que contribuíram para aumentar a resistência dos serviços de saúde ao 

atendimento a pacientes com HIV/AIDS (SENNA et al., 2005). 

Este trabalho pretendeu, portanto, em linhas gerais, verificar se os Cirurgiões-

Dentistas que atuam no município de Ribeirão das Neves na Estratégia Saúde da 

Família e nas unidades primárias de modelo tradicional percebem a importância do 

diagnóstico de HIV/AIDS através das lesões orais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. O DIREITO À SAÚDE: ANTECEDENTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Segundo Andrade (apud SILVA, 2005, p. 3.), durante o período colonial 

seguindo até meados do século XIX, toda a assistência à saúde que era oferecida à 

população pobre, ficava sob os cuidados da iniciativa de figuras de expressão 

econômica e social além das instituições ligadas à Igreja Católica de fins 

filantrópicos, como as Santas Casas de Misericórdia. A população mais favorecida 

economicamente procurava assistência de médicos existentes, curandeiros, 

sangradores, barbeiros, empíricos e até mesmo curiosos.  

Luz (apud SILVA, 2005 p. 3.), relata que no fim da monarquia e início da 

república velha foi iniciada uma reestruturação do Sistema de Saúde, cujo modelo 

foi denominado de "sanitarismo campanhista" em resposta à necessidade de 

saneamento e controle de doenças nos espaços de circulação de mercadorias para 

exportação. 

Silva (2007, p. 2.) define:  

MODELO SANITARISTA: enfrentamento dos problemas de saúde da 
população através de campanhas; concentra sua atuação no controle de 
certos agravos ou em determinados grupos supostamente em risco de 
adoecer e morrer; tem caráter temporário, requerendo grande mobilização 
de recursos e dispõem de administração centralizada; não enfatiza a 
integralidade da ação e não estimula a descentralização das intervenções 
efetuadas 

 

Nesse período, segundo Andrade (apud SILVA, 2005. p. 4.), foi caracterizado 

pela predominância das chamadas doenças pestilentas, ou seja, a varíola, a febre 

amarela, a malária, a tuberculose, a hanseníase, a febre tifóide e doenças 

infecciosas e parasitárias.  

Com a Reforma Carlos Chagas, realizada em 1921, as ações de Saúde 

Pública e Coletiva foram implantadas com uma visão de combate às doenças que 

atingiam uma quantidade considerável da população, com estilo repressivo de 

intervenção e forte concentração das decisões (SILVA, 2005).  
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Outro modelo de saúde relatado por Silva (2007, p. 2) é o Biomédico: 

 MODELO BIOMÉDICO: hospitalocêntrico; o corpo humano é considerado 
uma “máquina” que pode ser analisada em termos de suas peças e a 
doença é vista como um mau funcionamento dessa „máquina‟; o papel da 
assistência é intervir, física ou quimicamente, para consertar o “defeito” no 
funcionamento de um específico mecanismo enguiçado; a assistência se 
concentra em partes cada vez menores do corpo; pouco espaço para ações 
preventivas; conceito de saúde restrito; o mercado organizando a produção 
e distribuição de serviços de saúde; investimento onde há possibilidade de 
lucro e em serviços que propiciem retorno financeiro rápido; voltado, 
predominantemente, para a chamada demanda espontânea, dentre outras 
características. 

 

 Silva (2005) relata que em 1923 foi promulgada a Lei Elói Chaves, frente à 

pressão dos trabalhadores assalariados, esta lei é que foi responsável pela criação 

das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), organizadas por empresas, 

considerada por muitos autores como o marco inicial da Previdência Social no Brasil, 

incorporando benefícios e assistência médica aos trabalhadores que contribuíam 

com o financiamento do sistema. A partir daí o modelo biomédico fica bem 

evidenciado.  

A década de 50, de acordo com Luz (apud SILVA, 2005. p. 6) se caracterizou 

pelo processo acelerado de industrialização, determinando um deslocamento da 

economia para os centros urbanos gerando uma massa operária que necessitava 

ser atendida pelos serviços de saúde e a partir desse período, passou a configurar-

se o chamado modelo médico-assistencial privatista, que vigorou hegemônico até a 

década de 90. 

 Em meados da década de 70 ocorreu no Brasil o Movimento da Reforma 

Sanitária. Na década de 1980, este movimento, político e social na área da saúde, 

consagrado pela VIII Conferência Nacional de Saúde, propôs um novo modelo 

assistencial sob a forma de um novo paradigma, o qual seriam necessárias duas 

mudanças fundamentais: mudança na estrutura do sistema (organização e 

financiamento) e a ampliação do conceito de saúde. (JUNQUEIRAI, 2009) 

 Assim, o sistema de saúde passaria a ser organizado de forma 

descentralizada, regionalizada e hierarquizada, universal e equânime e a saúde a 

ser vista como um processo dinâmico e contraditório, resultante da confluência das 

políticas econômicas e sociais, das transformações do meio ambiente e ambiente de 

trabalho, do desenvolvimento científico e do processo técnico, da formação da força 
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de trabalho em saúde, das mutações do mercado de trabalho do setor, dentre 

outras. (CONASEMS, 2007) 

A saúde passou então, a envolver outros setores que, direta ou indiretamente, 

repercurtem nos níveis de emprego, salário, habitação, condições de trabalho, lazer, 

formas de acesso ao sistema de saúde, etc. (SILVA, 2007). 

 Para Facó et al. (2005), da VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em 

1986, surgiram às diretrizes e os ideais da concepção do novo Sistema de Saúde 

pública no Brasil, o SUS, idealizado com base nos princípios da equidade, 

universalidade, descentralização, hierarquização e controle social. Estes princípios 

foram consagrados e reafirmados na Constituição Federal de 1988, gerando o 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

  Para Viana e Dal Poz (2005), com o SUS, as ações de prevenção e as 

curativas passaram a ser de responsabilidade dos gestores públicos das esferas de 

governo do Sistema. Esse sistema se apresenta com o princípio da universalidade 

das ações de saúde pública, a descentralização municipalizante e um formato 

organizativo para os serviços sob a lógica da integralidade, regionalização e da 

hierarquização.   

Três características definem o novo modelo de saúde no país: a criação de 

um sistema nacional de saúde, uma proposta de descentralização em que a gestão 

do sistema passa a ser atribuída ao executivo da esfera municipal, a criação de 

novas formas de gestão, que incluem a participação de todos os atores envolvidos 

com a política de saúde: os prestadores de serviços, os trabalhadores, os gestores e 

inclusive os usuários (VIANA; DAL POZ, 2005). 

Após a criação do SUS ficou evidente a necessidade de mudança de modelo 

assistencial com o fim de interferir no paradigma dos modelos Biomédico e 

Sanitarista. Daí discute-se o modelo assistencial de Vigilância em Saúde assim 

definido por Silva (2007, p. 3).  

Um modelo assistencial que incorpora e supera os modelos vigentes, 
implicando a redefinição do objeto, dos meios de trabalho, das atividades, 
das relações técnicas e sociais, bem como das organizações de saúde e da 
cultura sanitária. Nessa perspectiva, aponta na direção da superação da 
dicotomia entre as chamadas práticas coletivas (vigilância epidemiológica e 
sanitária) e as práticas individuais (assistência ambulatorial e hospitalar) 
através da incorporação das contribuições da nova geografia, do 
planejamento urbano, da epidemiologia, da administração estratégica e das 
ciências sociais em saúde, tendo como suporte político-institucional o 
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processo de descentralização e de reorganização dos serviços e das 
práticas de saúde ao nível local. 

 

 Vigilância em Saúde, portanto, é um modelo que tenta superar o hegemônico, 

centrado na demanda espontânea de atendimento a doentes, para incluir ações de 

prevenção de riscos e agravos e de promoção da saúde para além dos muros da 

unidade básica de saúde, isto é, nos territórios onde vive e trabalha a população 

(SILVA, 2007). 

 

 

2.2. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)  

 

Segundo Roncalli (2003), o Programa Saúde da Família (PSF) foi introduzido 

no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1994 tendo como antecessor o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACs), lançado em 1991, e a família como meta 

de ação programática.  

O PSF foi criado com o objetivo de reorientar o modelo assistencial vigente, 

buscando reverter a forma de prestação de assistência à saúde na atenção primária 

(ARAÚJO; DIMENSTEIN; 2006). 

O principal propósito e desafio do PSF é levar a saúde para mais perto da 

família melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro. A Estratégia Saúde da 

Família, como passou a ser considerado o PSF, prioriza ações de prevenção, 

promoção e recuperação da saúde do indivíduo de forma integral e contínua, do 

recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, estas ações podem ser prestadas na 

unidade primária de saúde ou no domicílio pelos profissionais que compõem as 

equipes de saúde da família (EMMI; BARROSO; 2006). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2000c), as equipes de Saúde da 

Família devem estar capacitadas para que conheçam a realidade das famílias pelas 

quais são responsáveis; a identificação dos problemas de saúde mais prevalentes e 

as situações de risco em que a população está exposta; a elaboração de um plano 

com a participação da comunidade para o enfrentamento do processo saúde-
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doença; a prestação de assistência integral e o desenvolvimento de ações 

educativas.  

A Estratégia Saúde da Família foi criada para que haja a ruptura de uma 

organização tradicionalista disciplinar fragmentada e prioritariamente voltada para a 

dimensão estritamente flexneriana da saúde e do adoecimento, devendo dar 

condições para que Cirurgiões-Dentistas, Nutricionistas, Médicos, Enfermeiros, 

Engenheiros, Psicólogos, e outros indivíduos possam contribuir de forma integral na 

associação de conhecimentos fazendo com que sejam capazes de criar novas 

condutas, e que as parcerias entre as áreas do conhecimento possam agregar o que 

há de melhor em cada uma, a fim de desenvolver práticas que sejam integralizadas, 

eficazes e atuais no cotidiano das famílias (BALDANI et al., 2005). 

Em suma, o PSF é uma estratégia para a consolidação do Sistema Único de 

Saúde, seguindo seus princípios de universalidade, descentralização, integralidade e 

participação da sociedade. Garantir a atenção integral dos indivíduos é um de seus 

principais objetivos, sendo que, apesar de estar no primeiro nível da atenção, 

denominada atenção básica, a unidade de saúde deve estar ligada a uma rede de 

serviços de forma a garantir a referência e contra-referência para a resolução de 

problemas (ANDRADE; FERREIRA; 2006).  

Segundo Facó et al. (2005), o planejamento e a programação local do PSF 

devem ser realizados com base na realidade local e pensando como um todo, 

direcionando a resolução dos problemas identificados, visando à melhoria 

progressiva das condições de saúde da comunidade, realizando o levantamento dos 

indicadores epidemiológicos e socioeconômicos, por meio de cadastramento de 

todas as famílias da área de abrangência.  
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2.3. A SAÚDE BUCAL NO PSF 

 

 A crescente demanda por serviços odontológicos e pela evolução científica 

da odontologia foi percebida pelo Estado, que editou e registrou na portaria n.º 

1444/GM de 28 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000b), a necessidade da 

implantação de equipes de Saúde Bucal no novo paradigma assistencial, o de 

Vigilância em Saúde, já que o modelo biomédico e sanitarista estava a cada dia se 

tornando mais obsoleto. 

Por seus princípios e propósitos, o Programa Saúde da Família é considerado 

na área da saúde, a mais importante mudança estrutural já realizada na Saúde 

Pública no Brasil nos últimos anos. Este programa propõe uma nova dinâmica para 

a estruturação dos serviços de saúde, enfatizando sua relação com a comunidade e 

com os diversos níveis e complexidade assistencial. (FACÓ et al., 2005.) 

Ao resgatar princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), o PSF 

assume, de forma explícita, o compromisso de prestar assistência universal, integral, 

equânime, contínua e, acima de tudo, resolutiva à população, na unidade de saúde e 

no domicílio, sempre de acordo com as suas reais necessidades, identificando os 

fatores de risco aos quais ela está exposta, neles intervindo de forma apropriada 

(SILVA, 2007). 

Segundo Andrade e Ferreira (2006), a publicação da portaria 1.444, de 28 de 

dezembro de 2000, anunciou oficialmente a inserção de “profissionais de saúde 

bucal” no PSF. Esta inserção poderia ocorrer sob duas modalidades: Modalidade I 

composta de um Cirurgião-Dentista (CD) e um Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) e a 

modalidade II, composta de um Cirurgião-Dentista, um Técnico de Saúde Bucal 

(TSB), e um ASB.  

De acordo com Matos e Tomita (2004), concomitante a isto, o Ministério da 

Educação deliberou novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de 

graduação da área de saúde, nas quais fica evidenciado a preocupação com o 

estabelecimento de uma espécie de articulação entre o ensino superior e a saúde, 

objetivando a formação de profissionais voltados para a promoção, prevenção, 
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recuperação e reabilitação da saúde, de acordo com as diretrizes e os princípios 

doutrinários do SUS.  

Ainda segundo Matos e Tomita (2004), com base nestas diretrizes 

curriculares, ocorreu uma modificação e indução do processo de reforma curricular 

nos cursos de graduação em odontologia. 

 A inserção da odontologia no PSF passou a demandar uma reorganização da 

prática profissional, exigindo que o Cirurgião-Dentista passasse a ser sujeito de um 

processo de qualificação, visando a sua integração em uma equipe multidisciplinar e 

interdisciplinar, para o desenvolvimento de ações que estivessem inseridas na 

estratégia de intervenção populacional, que fossem programáticas e baseadas no 

território para que o SUS se torne cada vez mais próximo de atingir sua eficácia.   

Segundo Baldani et al. (2005), a inserção do Cirurgião-Dentista no PSF, não 

se deu a partir de experiências pré-estabelecidas ou já existentes e nem de uma 

discussão ampliada acerca de seus significados. Aconteceu sem a participação dos 

profissionais de saúde bucal e de outros profissionais da área da saúde. Não houve 

discussão sobre a forma de estes profissionais atuarem na atenção básica e nas 

dificuldades que encontrariam ao trabalhar com uma equipe de saúde; considerando 

a probabilidade destes profissionais não estarem aptos a contribuir para a melhoria 

das condições de saúde bucal da população.  

Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da 

Saúde (2004), a adequação do processo de trabalho dos Cirurgiões-Dentistas 

requer uma atuação interdisciplinar e multiprofissional, não se limitando ao campo 

biológico ou ao trabalho técnico-odontológico. Além de suas funções específicas, a 

equipe deve interagir com profissionais das outras áreas, de forma a ampliar seu 

conhecimento permitindo a abordagem do indivíduo como um ser integral, não 

restrito apenas na área estomatognática, buscando a integralidade da atenção. 

Assim, a equipe deverá estar capacitada e adequada a oferecer, de forma 

conjunta e integral, ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e 

reabilitação, tanto do individuo quanto da coletividade. Para isto, de acordo com as 

diretrizes que regem a atuação dos CDs, deve-se ter uma ampliação e qualificação 

da assistência, maximizando a hora clínica do CD para aperfeiçoar a assistência. 

(BRASIL, 2004) 
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Desta maneira, 75 a 85% das horas contratadas devem ser dedicadas à 

assistência e, de 15 a 25% para outras atividades, garantindo o atendimento de 

urgência e adequando à disponibilidade de recursos humanos de acordo com o fluxo 

de demanda da realidade local. (BRASIL, 2004) 

Outro aspecto fundamental desta nova realidade de equipe diz respeito ao 

processo de trabalho. Ao colocar para a saúde bucal propostas de sua inserção em 

uma equipe multiprofissional, além de introduzir o “novo” afronta valores, lugares e 

poderes consolidados pelas práticas dos modelos que o antecederam. Esta situação 

traz o desafio de se trabalhar em equipe sob o novo olhar da vigilância em saúde. 

(EMMI; BARROSO; 2006). 

Na concepção de Facó et al. (2005), o Cirurgião-Dentista na ESF deve 

realizar tratamento integral na atenção primária, ele deve encaminhar e orientar os 

usuários que apresentam problemas de complexidade aumentada para outros níveis 

de assistência assegurando o seu acompanhamento, realizar atendimento e 

cuidados nas urgências, realizar pequenas cirurgias ambulatoriais, prescrever 

medicações de acordo com os diagnósticos realizados, emitir laudos, pareceres e 

atestados na sua competência, prestar atendimento aliando à atuação clínica a 

saúde. 
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2.4. A EPIDEMIA DO HIV: UM POUCO DA HISTÓRIA. 

 

 

2.4.1. A Descoberta do HIV/AIDS no Mundo e no Brasil 

 

Segundo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011a) os primeiros casos de 

HIV/AIDS no Mundo foram descobertos por volta de 1977 e 1978, mas apenas foram 

classificados como AIDS em 1982, os casos apareceram no EUA, Haiti e África 

Central.  

No campo da história do HIV/AIDS no Brasil segundo Marques (2002) houve 

um envolvimento tímido na pesquisa no país diferente de outros países como França 

Inglaterra e Estados Unidos. Para Szwarcwald et al. (2011) o primeiro caso de 

HIV/AIDS no Brasil foi identificado retrospectivamente na cidade de São Paulo em 

1980, outros casos foram identificados em seguida, basicamente nas metrópoles 

brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo.   

Segundo Rodrigues Júnior e Castilho (2004), os casos diagnosticados na 

época eram em geral de pacientes homossexuais / bissexuais além dos hemofílicos 

e receptores de sangue. Estes relatos de casos de HIV/AIDS surgiram na época em 

que as autoridades pensavam que as doenças infecciosas estavam sob controle já 

que para eles já havia um grande saber médico acumulado e tecnologias avançadas 

para a época (MARQUES, 2002) 

Para Marques (2002) no ano de 1982 é que de fato foram registrados os 

primeiros casos oficialmente no Brasil, sendo que o cuidado destes pacientes 

infectados era basicamente realizado por ONGS que foram surgindo de forma 

restrita entre o ano de 1982 a 1985. Estas instituições começaram a se espalhar 

pela nação, já que houve neste período omissão e uma forte negação das 

autoridades governamentais em relação ao assunto, e neste contexto começou uma 

onda moral de pânico, medo, estigmas e discriminação.  

Segundo o Ministério da Saúde o Vírus do HIV foi descoberto em 1984, na 

França, especificamente no instituto Pasteur pela equipe de Luc Montagnier, onde 
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conseguiram isolar o retrovírus causador da AIDS o qual se caracterizava como um 

vírus mutante que se transformava de acordo com o meio que vivia (BRASIL, 

2011a). 

De 1983 a 1986 o HIV/AIDS tornou-se no Brasil uma realidade absoluta, 

principalmente no ano de 1983, em que vários casos começaram a ser registrados.  

No Estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, foram registrados 10 casos, quatro 

foram reconhecidos oficialmente pela secretaria de saúde dos estados e 06 foram 

divulgados apenas na imprensa. Após estes registros houve uma aceleração na 

implantação dos sistemas de vigilância epidemiológica em relação a AIDS, que 

começaram a ser implantados no ano de 1985. (MARQUES, 2002). 

A partir da década de 90 houve uma mudança no perfil epidemiológico do 

HIV/AIDS, sendo observados a heterossexualização, feminização, pauperização e 

interiorização da doença. (RODRIGUES JUNIOR; CASTILHO, 2004).  

No início da década de 90 a razão de casos de homens infectados para 

mulheres infectadas era de aproximadamente 25 casos por 01 respectivamente, 

passando no ano de 2000 para 02 casos em homens para 01 caso no sexo 

feminino. Houve também a crescente infecção em pessoas com baixa escolaridade 

e o aumento de casos em pessoas usuárias de drogas injetáveis. (RODRIGUES 

JUNIOR; CASTILHO, 2004). 

Segundo Fonseca et al. (2011), no ano 2005 cerca de 620.000 pessoas 

viviam com HIV no Brasil. Pensou-se de início que a infecção estaria concentrada 

entre homens que faziam sexo com homens, mas em seguida verificou-se que a 

epidemia englobou usuários de drogas injetáveis e finalmente atingiu a população 

em geral, com um número cada vez maior de mulheres infectadas Estima-se que 

uma grande proporção das infecções entre mulheres possa ser atribuída ao 

comportamento de seus parceiros sexuais masculinos 

Segundo UNAIDS (2005), a taxa de novas infecções pelo HIV continua a 

crescer anualmente e estima-se que 4,9 milhões de pessoas tenham se infectado no 

ano de 2004. Mundialmente, o número total de pessoas vivendo com o vírus 

também continuam a crescer, tendo atingido 40 milhões no final de 2004 e as 

estimativas indicam que, se a epidemia não for controlada, ela continuará a crescer. 
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A quantidade de pessoas no mundo vivendo com HIV/AIDS em 2007 era 

estimada em 33,2 milhões (em 2006 eram 39,5 milhões), constatando-se, portanto, 

uma redução na estimativa de 16%. Entre os adultos infectados pelo vírus, 

exatamente a metade são mulheres. (LOPES, 2007) 

Como pode ser visto na tabela 01, extraída do sistema de informações em 

saúde do DATASUS, através da série histórica de progressão da AIDS no Brasil, já 

foram identificados um total de 592.914 casos até meados de 2010.   

Tabela 1 Casos Identificados de AIDS no Brasil 

CASOS DE AIDS IDENTIFICADOS NO BRASIL / FREQUÊNCIA POR ANO DE DIAGNÓSTICO 

Ano 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Casos 1 10 41 134 554 1183 2848 4598 6327 9092 

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Casos 12135 15221 17452 19189 21980 25067 27572 30506 28010 31493 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Casos 31649 37902 37619 36834 36009 34614 35351 37465 38538 13520 

Total de Casos Identificados no Brasil = 592914 

Fonte: DATASUS, 2011. 

 

Em Ribeirão das Neves – MG, conforme tabela 02 só existem informações 

disponíveis em relação a casos identificados de AIDS a partir do ano de 1990, 

totalizando um número de 748 casos até meados de 2010. 

Tabela 2 Casos identificados de AIDS em Ribeirão das Neves - MG 

CASOS DE AIDS IDENTIFICADOS EM RIBEIRÃO DAS NEVES - MG  / FREQUÊNCIA POR ANO DE 
DIAGNÓSTICO 

Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Casos 3 4 10 13 22 19 33 29 23 34 45 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Casos 35 85 61 59 65 57 41 39 58 13  

Total de Casos identificados em Ribeirão das Neves  

748 

Fonte: DATASUS, 2011. 
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2.4.2. O Surgimento do Programa DST/AIDS no Brasil e no Município de 

Ribeirão das Neves – MG 

 

 Para Marques (2002), o Ministério da Saúde após reconhecer centenas de 

casos de AIDS e verificar a gravidade do problema para a saúde pública, criou 

através da portaria 236 de maio de 1985, o Programa Nacional da AIDS e 

estabeleceu as primeiras diretrizes e normas para o enfrentamento da epidemia no 

país. O programa nacional veio a tomar forma apenas entre os anos de 87 a 89, 

quando as ações foram centralizadas e o programa foi se afastando dos programas 

estaduais e das ONGs.  

 O programa de DST/AIDS iniciou-se no município de Ribeirão das Neves em 

2001 a partir do encaminhamento ao Ministério da Saúde de um projeto de 

implantação de um Serviço de Assistência Especializada (SAE) em HIV/AIDS. Este 

serviço solicitado teve como objetivo obter financiamento para a Unidade 

Assistencial Ambulatorial, para que ocorresse a fixação dos pacientes HIV/AIDS a 

uma equipe, buscando o acompanhamento de sua patologia ao longo da vida. 

(RIBEIRÃO DAS NEVES, 2011) 

Segundo Ribeirão das Neves (2011), o pedido de implantação do SAE foi 

aprovado no ano de 2003, e o financiamento do ministério da saúde foi liberado. 

Com isso foi instalado no município o Ambulatório de Referências de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (ARDIP), que está subordinado à coordenação do 

programa municipal de Prevenção e controle de DST/AIDS, contando com uma 

equipe multiprofissional para o desenvolvimento de atendimento individual e coletivo.  

O ARDIP em sua estrutura Física possui: 02 consultórios médicos, 01 

consultório ginecológico, 01 consultório Odontológico, 01 consultório de psicologia e 

serviço social, 01 farmácia, 01 sala de enfermagem com posto de coleta de material 

biológico, 01 sala de coordenação, 01 recepção, 01 sala de reunião, 01 sala para 

reuniões coletivas em área externa e coberta, 01 varanda que funciona como sala 

de espera, 01 cozinha, 01 banheiro para funcionários e 02 banheiros para usuários. 

As atividades consistem em atendimento individual e coletivo dos pacientes 

com HIV/AIDS, além de testagem sorológica e aconselhamento sobre DST para a 

população geral. 
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2.5. O CIRURGIÃO-DENTISTA COMO FACILITADOR DO DIAGNÓSTICO DE 

HIV/AIDS 

 

Para o diagnóstico precoce de infecção por HIV ou a descoberta da AIDS 

nos pacientes atendidos pelos Cirurgiões-Dentistas da Saúde da Família ou da 

Atenção primária é necessário conhecer de fato as lesões que estão associadas e, 

além disso, realizar o pedido de exame para sorologia Anti-HIV.  

Quanto à legalidade do pedido de exame, a lei de número 5081 de 

24/08/1966 em seu artigo 6º diz que compete ao Cirurgião-Dentista – “praticar 

todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos 

em curso regular ou em cursos de pós-graduação”. BRASIL (1966).  

Perante a sociedade esta solicitação de exame pode parecer não oportuna, 

já que está legitimado por ela apenas a intervenção do Cirurgião-Dentista nos 

dentes, e foge da percepção comum que compete ao Cirurgião-Dentista 

diagnóstico oral de todas as lesões e inclusive o diagnóstico de patologias 

sistêmicas pela boca. 

 De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n° 397 de 

2002, Brasil (2002), ficou estabelecido na Classificação Brasileira de Ocupações que 

compete ao Cirurgião-Dentista solicitar exames complementares, entre eles os 

exames de laboratório em geral. 

 

 

2.5.1. Lesões Orais e Maxilofaciais Fortemente Associadas à Infecção pelo HIV 

 

 Candidíase 

 Existem inúmeros tipos de fungos de Cândida associados à Candidíase, o 

tipo mais comum é a Cândida albicans.  A doença na forma oral é a mais comum e 

está frequentemente associada como o sinal inicial que leva ao diagnóstico de 

HIV/AIDS. Para o autor, estudos indicam que um terço dos pacientes infectados 

pelo HIV e mais de 90% dos pacientes que já se encontram com AIDS 
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desenvolvem esta doença na cavidade oral em algum momento da progressão da 

patologia. (Neville et al., 2009). 

Existem 04 tipos clínicos de candidíase: 1) Pseudomembranosa 2) 

Eritematosa 3) hiperplásica e 4) Queilite angular.  

Segundo Neville et al. (2009); a candidíase pseudomembranosa, 

caracteristicamente tem seu aparecimento exatamente no período em que a 

contagem de linfócitos CD4 do indivíduo infectado por HIV diminui para menos de 

200 células/mm3; já a Candidíase em forma Eritematosa tem padrão de 

aparecimento em contagens de CD4 abaixo de 400 células/mm3. Ainda existem 

estudos controversos de que a candidíase pode estar mais relacionado com a 

carga viral do paciente do que propriamente os linfócitos T-CD4. 

 

 Leucoplasia Pilosa Oral 

 A leucoplasia Oral é uma doença associada ao EBV e tem boa relação com 

pacientes que estão com AIDS, à doença se apresenta clinicamente como uma 

placa de coloração branca na mucosa que não se destaca quando realizado a 

raspagem, boa parte dos casos se apresentam na borda lateral da língua e o 

aspecto varia desde estrias brancas verticais, a áreas leucoplásicas espessas 

corrugadas. Em pacientes HIV + que estão sob tratamento anti-retroviral em que a 

sua carga viral está diminuída e com CD4 aumentados, tem-se observado uma 

diminuição da prevalência da LPO. Em pacientes que se encontram longe dos 

centros de saúde referência para tratamento de HIV/AIDS, os achados de 

leucoplasia Pilosa Oral associadas à Candidíase pode ser utilizado para verificação 

do sucesso da terapia Antiretroviral. A presença de leucoplasia pilosa oral em 

pacientes infectados pelo HIV é um sinal de supressão imune grave e doença mais 

avançada. (Neville et al., 2009). 

 

 Sarcoma de Kaposi 

 Desde o início da epidemia de AIDS muitos casos desta doença foram 

observados e diagnosticados em pacientes com HIV, atualmente acredita-se que o 

Herpes Vírus tipo 08 possa estar associado ao desenvolvimento dessa doença. O 
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sarcoma de Kaposi apresenta-se como múltiplas lesões de pele e mucosa oral 

embora uma lesão solitária possa ser identificada. Cerca de 80% dos indivíduos 

com o Sarcoma de Kaposi na pele ou vísceras apresentam lesões orais e em 22% 

dos indivíduos, o local de início da patologia é a cavidade oral. Antes da Introdução 

da terapia anti-retroviral a doença era conhecida como uma neoplasia maligna 

progressiva que disseminava para linfonodos e órgãos, a terapia então passou a 

reduzir cerca de 30 a 50% da prevalência do SK (Neville et al., 2009). 

 

 Linfadenopatia Generalizada Persistente  

 Alguns estudos já demonstraram que a infecção pelo HIV pode se mostrar 

silenciosa durante vários anos e que a Linfadenopatia Generalizada persistente 

pode ser o sinal inicial da AIDS, a prevalência desse sinal pode chegar a 70%, os 

locais mais frequentes de surgimento dessa patologia são os nodos cervical 

anterior e posterior, submandibulares, occipital e axilar. O aumento de volume é 

normalmente flutuante com mais de 01 cm e varia de 0,5 a 05 cm. (Neville et al., 

2009). 

 

 Linfoma Não - Hodgkin  

 O Linfoma Não - Hodgkin é a segunda neoplasia maligna em indivíduos com 

o HIV mais comuns, essa neoplasia ocorre em torno de 3 a 5% dos portadores da 

infecção, cerca de 60 vezes maior que na população normal. Em pacientes com 

AIDS apresenta-se como uma doença agressiva e de alto grau associado a 

desenvolvimento disseminado e pouca sobrevida. Em pacientes com AIDS a forma 

menos agressiva tem chances 15 vezes maior para aparecer enquanto a forma 

agressiva tem chances 400 vezes maior de aparecer comparado à pacientes sem 

HIV/AIDS. Em pacientes com AIDS o linfoma geralmente se apresenta em 

localização extra-nodal acometendo mais vezes o SNC, as lesões orais 

apresentam-se em 4% dos pacientes com LNH associado a AIDS e 

frequentemente acometem a gengiva, palato, língua amígdala ou seio maxilar. 

(Neville et al., 2009). 
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 Doenças Periodontais Associadas ao HIV  

 Existem três padrões atípicos de doença periodontal fortemente associados 

à infecção pelo HIV, Eritema Linear Gengival, Gengivite Ulcerativa Necrosante e 

Periodontite Ulcerativa Necrosante. 

 O Eritema Linear Gengival a princípio foi denominado gengivite relacionada 

ao HIV, mas hoje em dia sabe-se que também está relacionada a outras doenças. 

Ele é caracterizado por um eritema em faixa linear que envolve gengiva marginal 

livre e se estende de 02 a 03 mm apicalmente, vários autores acreditam que o 

eritema linear seja uma resposta do hospedeiro anormal a bactéria subgengival. 

(Neville et al., 2009). 

A Gengivite Úlcero Necrosante (GUN) representa a ulceração e necrose de 

uma ou mais papilas interdentais sem perda de inserção periodontal, necrose 

gengival interproximal sangramento, dor e halitose. (Neville et al., 2009). 

Periodontite Ulcerativa Necrosante (PUN) Inicialmente foi denominada 

periodontite associada ao HIV, é caracterizada pela ulceração gengival e necrose 

associada à perda rápida e progressiva de inserção periodontal. Os casos graves 

podem acometer todos os dentes, mas frequentemente casos isolados são 

encontrados.  (Neville et al., 2009). 

 

 

2.5.2. Lesões Orais e Maxilofaciais Menos Freqüentes Associadas à Infecção 

pelo HIV 

 

 Infecção Micobacteriana 

 A infecção por micobateria mais comum em pacientes com HIV é a 

tuberculose. As lesões orais são incomuns e ocorrem em menos de 5% dos 

indivíduos infectados por TB. A língua é o local predominante de infecção, mas 

podem acometer mucosa jugal, gengiva, assoalho bucal, lábios e palato. As áreas 

afetadas apresentam-se como ulcerações crônicas, leucoplasia granulares ou 

aumentos de volume exofíticos proliferativos. A confirmação de TB em pacientes 

com AIDS é complexo, pois, mais de 80% não reagem à tuberculina, neste caso é 
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importante identificar o microorganismo pela biópsia em cortes utilizando ácido-

resistente. (Neville et al., 2009). 

 

 Hiperpigmentação  

 A hiperpigmentação de pele, unhas, e mucosa são relatadas em pacientes 

com HIV. As alterações são semelhantes à melanose focal, possui pigmentação 

melânica aumentada e a destruição adenocortical é relatada como consequência 

de diversas infecções associadas a AIDS; resultando em um padrão addisoniano. 

Para vários autores a pigmentação sem causa aparente surge em pacientes 

infectados pelo HIV e muitos pesquisadores teorizaram que isso pode ser um 

resultado direto da infecção por HIV. (Neville et al., 2009). 

 

 Doença das Glândulas Salivares Associada ao HIV  

 Esta doença é observada com frequência em torno de 5 a 10% dos 

pacientes infectados pelo HIV, a maior prevalência é relatada em crianças. O 

principal sinal clínico desta doença é o aumento de volume particular da glândula 

salivar parótida. O envolvimento bilateral é observado em 60% dos pacientes com 

alterações glandulares e frequentemente associado à linfadenopatia cervical. 

Como resultado de uma alteração geneticamente influenciada da resposta imune à 

infecção por HIV alguns indivíduos desenvolvem a síndrome da linfocitose 

infiltrativa difusa, mais favorável a um prognóstico para infecção por HIV, mas está 

associada a um aumento de 44 vezes na chance de apresentar linfoma. (Neville et 

al., 2009). 

  

 Trombocitopenia  

 A trombocitopenia tem sido relatada em mais de 40% dos pacientes com 

infecção por HIV, pode ocorrer em qualquer época durante a infecção e pode ser o 

primeiro sinal clínico da infecção por HIV. As lesões cutâneas estão presentes na 

maioria dos casos, mas as lesões orais ocorrem como petéquias, equimose ou 

hemorragia gengival espontânea. (Neville et al., 2009). 
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 Herpes Vírus Simples  

 As infecções por HSV ocorrem nos pacientes infectados por HIV quase na 

mesma proporção que na população imunocompetente 10 a 15% entretanto as 

lesões estão mais amplamente disseminadas, ocorrem em um padrão atípico e 

podem persistir por meses, acredita-se que a prevalência dessas lesões aumenta 

quando a contagem de linfócitos CD4 está abaixo de 50 células/mm3. A 

persistência de locais ativos de infecção por mais de 01 mês em pacientes com 

HIV é uma definição aceita para AIDS. (Neville et al., 2009). 

  

 Vírus Varicela Zoster  

 A infecção recorrente por Herpes-Zoster é bem comum nos pacientes 

infectados pelo HIV, nos estágios iniciais de imunossupressão por HIV o Herpes-

zoster está confinado a um dermátomo, mas persiste por mais tempo que o usual. 

Durante a fase clínica da AIDS geralmente ela se inicia como uma manifestação 

clássica, podendo acometer áreas cutâneas subsequentes, quando presente na 

boca aparece em forma severa e pode gerar sequestros ósseos e perda dentária. 

(Neville et al., 2009). 

  

 Papiloma vírus Humano  

 O HPV é responsável por diversas lesões orais e faciais em pacientes 

imunocompetentes, sendo mais freqüentes a verruga vulgar e o papiloma 

escamoso oral. Existe um aumento de lesões por HPV em pacientes infectados por 

HIV e a maioria localiza-se em áreas ano genitais, os pacientes com HIV também 

desenvolvem lesões por tipos mais raros de HPV como o tipo 07 e 32. As lesões 

orais costumam ser múltiplas e podem estar em qualquer parte da mucosa, as 

partes mais acometidas são: mucosa labial, a língua, mucosa jugal e a gengiva. As 

lesões podem apresentar grupamentos de projeções semelhantes a espículas 

brancas, crescimentos róseos semelhantes à couve-flor ou pápulas sésseis 

ligeiramente elevadas. Em lesões relacionadas ao HPV nos pacientes com AIDS 

têm sido encontradas alterações displásicas que tornam obrigatória a observação 

desses pacientes quanto ao desenvolvimento de carcinoma de células escamosas. 

(Neville et al., 2009). 
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2.5.3. Lesões Orais e Maxilofaciais Observadas na Infecção pelo HIV 

 

 Histoplasmose  

Embora diversas infecções fúngicas possam acometer os pacientes com AIDS, 

a histoplasmose é a mais comum e a doença acomete cerca de 5% dos pacientes 

com AIDS que vivem em áreas endêmicas, mas para esta doença também tem 

sido documentados casos de pacientes que não vivem em áreas endêmicas, as 

lesões orais usualmente são causadas por microorganismos no sangue ou 

disseminadas pelo envolvimento pulmonar, infecção intra-ósseas nos maxilares 

tem sido relatadas embora na boca a mais comum seja a ulceração crônica e 

endurecida com bordas orais podendo ser únicas ou múltiplas e qualquer parte da 

mucosa oral pode ser acometida. (Neville et al., 2009). 

 

 Ulcerações Aftosas  

 Lesões clinicamente semelhantes as ulcerações aftosas ocorrem com 

elevada frequência nos pacientes infectados por HIV, existem três formas; a 

menor, maior e a herpetiforme, no entanto quase dois terços apresentam variante 

herpetiforme e maiores. (Neville et al., 2009). 

 

 Molusco Contagioso  

 É uma infecção cutânea causada por poxvírus, as lesões apresentam-se 

clinicamente como pequenas pápulas cerosas, com forma de cúpula, que muitas 

vezes mostram depressão central; em pacientes com AIDS podem estar presentes 

inúmeras com pouca tendência a regressão, cerca de 5 a 10 % dos pacientes com 

AIDS são infectados e a pele da face é comumentemente envolvida, o molusco 

contagioso intra-oral é pouco relatado, apresentando-se como pápulas 

eritematosas, evolvendo mucosa ceratinizada e não ceratinizada. (Neville et al., 

2009). 
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2.6. EDUCAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO EM HIV/AIDS 

 

De acordo com o manual de condutas e controle de infecção na prática 

odontológica, a gravidade do HIV/AIDS, suas formas de transmissão e tratamento, 

as características da epidemia, suas consequências no universo psicossocial e 

cultural, exigem do Cirurgião-Dentista um nível de capacitação e atualização técnico 

baseado na constante revisão de conhecimentos, práticas e atitudes; fazendo com 

que sejam englobados no dia a dia aspectos técnicos, científicos, ético-profissionais 

e de cidadania, tornando o profissional preparado no enfrentamento da epidemia de 

HIV/AIDS. (BRASIL, 2000a) 

 De acordo com a 11° Conferência Nacional de saúde no que diz respeito à 

capacitação profissional no Sistema Único de Saúde, verifica-se a Secretaria 

Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e as universidades devem agir 

em conjunto realizando um trabalho de capacitação que não contemple apenas os 

aspectos técnicos, mas que se desenvolvam aspectos éticos, legais de comunicação 

interpessoal inclusive implementando capacitação à distância, elaborando normas 

voltadas às necessidades do SUS fazendo com que seus princípios sejam 

garantidos, especialmente a resolutividade e a integralidade na atenção. (CNS, 

2001).  

Assim como relatado na 11° Conferência Nacional de Saúde (2001; p. 170) 

Garantir aos Recursos Humanos em Saúde processos permanentes de 
educação continuada, nas três esferas de governo, inclusive sobre os 
princípios e diretrizes do SUS e conceitos básicos em Saúde Pública. Que 
todo profissional de saúde tenha treinamento de ingresso nos serviços e 
que os governos federal, estaduais e municipais assumam a sua parcela de 
responsabilidade com o financiamento do SUS, de forma a facilitar o 
encaminhamento da necessária qualificação dos Recursos humanos para o 
Sistema. 

 

Segundo Nunes et al. (2008) a Educação Permanente em Saúde surge como 

estratégia de investimento na qualificação profissional para superar as deformações 

e deficiências na formação dos trabalhadores da saúde. O SUS “necessita de 

profissionais radicalmente novos, que assumam posturas e práticas profundamente 

distintas das de hoje vigentes, especialmente no campo da atenção básica”. As 

práticas profissionais dos Cirurgiões-Dentistas que atuam nos serviços públicos de 

saúde refletem o modelo flexneriano de formação das diversas instituições de ensino 
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brasileiras. Apesar do crescente aumento no número de faculdades de odontologia 

nas últimas décadas e das novas diretrizes curriculares, poucas mudanças são 

observadas na formação de seus egressos. 

A Educação Permanente em Saúde vem também ao encontro das novas 

diretrizes curriculares propostas aos cursos de graduação da área da saúde, pois se 

destina à transformação do modelo de atenção, fortalecendo promoção e prevenção, 

oferecendo atenção integral e fortalecendo a autonomia dos sujeitos na produção da 

saúde; busca também a formação de um profissional crítico, capaz de aprender a 

aprender, de trabalhar em equipe, de levar em conta a realidade social para prestar 

atenção ética, humana e de qualidade. O objetivo não é apenas formar bons 

técnicos, mas bons profissionais, capazes de serem criativos no pensar, no sentir, 

no querer e no atuar (NUNES et al., 2008). 
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3. HIPÓTESES TEÓRICAS  

 

 Os Cirurgiões-Dentistas da Estratégia Saúde da Família e das Unidades 

Primárias Tradicionais não possuem formação acadêmica específica em 

relação ao diagnóstico precoce da infecção por HIV/AIDS. 
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4. QUESTÃO NORTEADORA  

 

Os Cirurgiões-Dentistas da rede de serviços primários de saúde do município 

de Ribeirão das Neves em Minas Gerais percebem a importância do diagnóstico 

precoce de HIV/AIDS através das lesões orais realizadas neste nível de atenção, 

que é fundamental para um tratamento com prognóstico favorável? 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

 Verificar se os Cirurgiões-Dentistas percebem a existência de lesões orais 

associadas ao HIV/AIDS e que este diagnóstico na atenção primária é 

fundamental para o tratamento precoce.  

 

 

5.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar e analisar as dificuldades dos CDs das unidades de atenção 

primária do Município de Ribeirão da Neves - MG, na identificação de 

lesões orais associadas ao HIV/AIDS.  

 Consolidar o profissional Cirurgião-Dentista como referência principal 

para o diagnóstico precoce de HIV através da Boca e de áreas de sua 

competência. 

 Contribuir para a eficácia do diagnóstico precoce do HIV/AIDS na 

APS através da identificação de grupos de lesões orais que estão 

associadas à doença. 
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6 – MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

6.1. NATUREZA DO ESTUDO  

 

Para o enfoque que foi atribuído a este estudo, a abordagem qualitativa 

mostrou-se mais adequada por possibilitar a investigação tanto de aspectos 

objetivos quanto particulares e subjetivos. A pesquisa qualitativa, pela sua natureza, 

responde a questões muito subjetivas que não podem ser quantificadas, pois esta 

inserida no universo dos sentimentos, valores e atitudes (MINAYO, 2000).  

Desta forma o estudo desenvolvido foi o de natureza qualitativa de fundo 

simultaneamente teórico e empírico. A pesquisa teve finalidade exploratória, pois 

investigou problemas com pouco ou nenhum conhecimento acumulado, 

sistematizado ou já elaborados por outros autores. O desenho exploratório, assim, 

pode chegar a hipóteses factíveis, com possibilidades de serem aplicadas em outras 

realidades (TOBAR & YALOUR, 2001).  

 Como afirma Gil (2002), este tipo de pesquisa, embora tenha seu 

planejamento bastante flexível, normalmente assume como meio a forma de estudos 

de casos. Para coleta de dados foram utilizados alguns dos seus instrumentos: 

técnicas de entrevistas com aplicação de questionários, e levantamento bibliográfico 

sobre o tema (LUDKE; ANDRE, 1986). 

A entrevista semi-estruturada é parte do trabalho de campo e contém 

perguntas fechadas e abertas. É, segundo Minayo (1999), uma situação de 

interação em que o entrevistador obtém informações das falas dos entrevistados, 

que podem, muitas vezes, ser afetadas pela relação do entrevistador. A autora 

também afirma que o entrevistado poderá abordar o tema proposto, sem condições 

pré-fixadas pelo entrevistador, apesar de partir de um roteiro elaborado. Isto exige 

uma interação entre o pesquisador, os pesquisados e suas qualidades em destacar 

de forma abrangente as questões que deverão ser abordadas.     
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 Em relação à análise das questões abertas dos roteiros semi-estruturados, 

utilizamos a Análise de Conteúdo de Laurance Bardin, que considera esta análise 

como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens. (BARDIN, 2004, p.37).  

 

Para o tratamento qualitativo dos dados, seguindo a metodologia de Bardin, 

(2004), tivemos como base a construção de categorias temáticas em forma de 

análise e também subcategorias que tivessem significados específicos e 

estritamente relacionados à natureza das informações prestadas; considerando a 

frequência das respostas e as ênfases identificadas no discurso dos profissionais. 

 

 

6.2.  CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Município de Ribeirão das Neves - MG, e envolveu 

todas as unidades primárias de odontologia e PSFs que possuem saúde bucal 

instaladas no Município.  

Ribeirão das Neves é um dos 39 municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Constitui-se como um dos mais antigos núcleos da região, tendo surgido 

por volta de 1747, quando nesta época foi erguida uma capela de nome Nossa 

Senhora das Neves, e somente após 1943, passou a se chamar Ribeirão das 

Neves. A emancipação como município deu-se em 12 de dezembro de 1953. Com a 

construção da Penitenciária Agrícola de Ribeirão das Neves o núcleo urbano da 

cidade começou a se desenvolver, principalmente a partir da migração de parentes 

dos indivíduos que estavam detidos na penitenciária. O estigma de Cidade Presídio 

surgiu e foi agravada pela construção de outras penitenciárias no município, a 

construção de uma casa de detenção desestimulou o crescimento inicial da cidade e 

sua base econômica teve que se sustentar apenas pela produção de hortigranjeiros 

e pela exploração de areia nos córregos municipais. (SMS, 2011) 
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 A partir da década de 50, com uma população de 2.253 habitantes, Ribeirão 

das Neves passou a sofrer as conseqüências do processo de metropolização, por 

tomar a condição de periferia. As correntes migratórias demandavam empregos que 

eram ofertados principalmente no eixo leste/oeste da RMBH, esbarravam no alto 

custo dos terrenos, no processo de retenção especulativa e na ausência de oferta de 

moradias para a população de baixa renda. Assim, a maior parte desta demanda 

que não tinha refúgio passou a se abrigar em Ribeirão das Neves, no eixo norte, 

alimentada pela oferta massiva de lotes sem qualquer infra-estrutura e com preços 

acessíveis. Esses fatores consolidaram um processo de ocupação, dado a sua 

velocidade no tempo e o seu caráter seletivo, concentrando exclusivamente 

população de baixa renda. (SMS, 2011) 

A concentração de uma população de baixo nível de renda, que atingiu a 

marca de 246.846 habitantes em 2000 (IBGE), a falta de uma base econômica 

capaz de absorver pelo menos parte da força de trabalho local, os recursos públicos 

escassos para atender à demanda de serviços de infra-estruturas decorrentes da 

ocupação acelerada, foram fatores que desenharam um quadro de miséria, carência 

e exclusão no município.  

Em Ribeirão das Neves existem no momento 06 equipes de Saúde da Família 

que possuem saúde bucal. O atendimento odontológico da população é 

basicamente realizado em 03 unidades de odontologia primária, instaladas em 

distritos sanitários distintos, onde existem vários dentistas que fazem o 

atendimento curativo de forma tradicional. No total existem 19 Cirurgiões-Dentistas 

em unidades primárias tradicionais e 06 em PSF. Os Distritos Sanitários podem ser 

vistos na figura 01. 
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Figura 1 Distritos Sanitários 
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De acordo com o Pacto pela Saúde dos anos de 2010/2011 existem algumas 

prioridades para o avanço da odontologia nos municípios e a primeira diz respeito à 

maior cobertura possível da população pelas equipes de Saúde Bucal na Estratégia 

de Saúde da Família. Este indicador é demonstrado na forma de percentual através 

de um cálculo em que no numerador tem-se: o número de equipes de saúde bucal 

na estratégia de saúde da família em qualquer modalidade multiplicado por 3450 

pessoas e no denominador a população no período e local. O resultado desta conta 

é multiplicado por 100. Este indicador foi pactuado com a perspectiva de atingir 40% 

de cobertura no ano de 2011. (BRASIL, 2011b) 

Como visto na tabela 03 o percentual de cobertura de equipes de saúde bucal 

na estratégia Saúde da Família é muito inferior que a cobertura do estado de Minas 

Gerais. Vale ressaltar que no estado de minas gerais, em 2010 o percentual de 

cobertura atingiu a meta nacional que é de 40% de cobertura da população total do 
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mesmo lugar, mas em Ribeirão das Neves a cobertura foi apenas de 5,93% da 

população total do município. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 A segunda prioridade da odontologia no Pacto pela Saúde 2010/2011 é a 

média de escovação dental supervisionada por ano. Este indicador demonstra o 

percentual de pessoas que participaram da escovação dentária supervisionada e é 

calculado pela divisão do numerador, formado pelo número de pessoas que 

participaram da ação em determinado local e período pelo denominador, constituído 

pela população no mesmo período. O resultado é multiplicado por 100, fornecendo o 

percentual de acesso à escovação supervisionada. A meta do Pacto pela Saúde 

para o Brasil é de 3% de cobertura. (Brasil, 2011b)  

De acordo com a tabela 04, em 2008 a porcentagem de pessoas que tiveram 

acesso a escovação supervisionada em Ribeirão das Neves foi muito superior ao de 

Minas Gerais, mas nos anos seguintes ficou aquém do desejado para as metas do 

pacto pela saúde. Em Minas Gerais os índices ficaram praticamente estáveis, acima 

da média esperada para o Brasil nos anos descritos. 

Tabela 4 Média de Escovação Dental Supervisionada no Município e Estado no Período de 

2008 a 2010. 

Ano 2008 2009 2010 Média 

Ribeirão das 
Neves - MG 

14,86 2,11 1,61 4,63 

Minas Gerais 4,10 4,04 3,18 2,84 

Fonte: Ministério da Saúde. SIA 

   

Tabela 3 Cobertura da População pelas Equipes de Saúde Bucal do Município e Estado nos 

Anos de 2008, 2009 e 2010. 

Ano 2008 2009 2010 Média  

Ribeirão Das 
Neves – MG 

3,20 4,06 5,93 3,36 

Minas Gerais 33,51 36,25 40,10 34,57 

Fonte: Ministério da Saúde. SIA 
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6.3. PROCEDIMENTOS  

 

 

6.3.1 Coleta de Dados  

 

A técnica de coleta dos dados primários escolhida para contemplar os objetivos 

deste trabalho foi a entrevista com os principais atores envolvidos no objeto da 

pesquisa, a partir de um roteiro semi-estruturado apresentado no apêndice A, 

testado previamente em um piloto realizado com 04 Cirurgiões-Dentistas em outro 

município e não foi apresentado como parte do presente estudo. 

Foram contatados para serem entrevistados 06 Cirurgiões-Dentistas do PSF e 

18 dos 19 Cirurgiões-Dentistas das unidades primárias tradicionais, já que 01 se 

encontra designado na coordenação de odontologia; Dos 24 Cirurgiões Dentistas, 

06 que estão empenhados nas unidades primárias tradicionais não puderam ser 

entrevistados por estarem em gozo de férias ou afastados de suas atividades 

laborais por motivo de doença no momento da pesquisa; totalizando 18 

profissionais entrevistados. 

As questões elaboradas para o roteiro visaram obter dados relacionados a 

identidade dos entrevistados e ao objeto da pesquisa. Para análise das questões 

abertas, de acordo com o método selecionado, foram criadas três categorias: 1) 

Perfil dos entrevistados; 2) HIV/AIDS no município, e as seguintes subcategorias: 

a) Capacitação específica; b) Referência para testagem sorológica e 

acompanhamento c) Patologias relacionadas ao HIV/AIDS; 3) Diagnóstico precoce 

e as subcategorias: a) Importância dos dentistas no processo; b) Encaminhamento 

de pacientes portadores de HIV; c) Solicitação de exames anti-HIV e d) 

Deficiência/dificuldades no processo de diagnóstico precoce.   

Foram considerados atores dessa pesquisa todos os profissionais Cirurgiões-

Dentistas que estavam em efetivo exercício de suas funções nos PSFs e nas 

unidades primárias de saúde no município.  

Em relação aos dados secundários da pesquisa, foram obtidos através de 

levantamento da literatura atualizada sobre o tema, incluindo livros, artigos 
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científicos disponíveis em bibliotecas e na rede mundial de computadores e de 

documentos existentes no município em relação ao diagnóstico de HIV/AIDS. 

 

 

6.3.2. Questões Éticas 

 

A pesquisa foi registrada no SISNEP com Folha de Rosto FR406014 e 

CAAE 0010.3.308.000-11 autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro sob N° 014 conforme anexo A.  

No município de Ribeirão das Neves houve autorização para a pesquisa 

como consta em documento em anexo B deste trabalho e os entrevistados 

colaboradores assinaram um termo de Consentimento Livre e Esclarecido disposto 

no apêndice B.   
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7. RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

 

7.1 – CATEGORIA: PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Para a análise dessas categorias, foi utilizado como parâmetro de definição das 

categorias o manual do perfil do Cirurgião-Dentista no Brasil, pesquisa realizada 

para as entidades nacionais de Odontologia (IMBRAPE, 2003). 

 Sexo: 

De acordo com o gráfico 01 a maioria dos entrevistados pertencem ao sexo 

feminino, precisamente 61% destes profissionais e 39% dos profissionais pertencem 

ao sexo masculino. O resultado expresso é bem parecido com o que foi publicado no 

manual do perfil do Cirurgião-Dentista no Brasil, Imbrape (2003), que traz uma 

porcentagem de 57,5 de profissionais do sexo feminino e 42,5 do masculino que 

fazem parte do universo de Cirurgiões-Dentistas no Brasil.  

 
Gráfico 01: Distribuição dos entrevistados segundo o sexo. 

 

Para Costa et al. (2011) historicamente a odontologia era uma profissão 

tipicamente masculina, atualmente discuti-se a feminização da profissão onde se 

verifica nas universidades brasileiras de odontologia, mais da metade das vagas 

ocupadas por mulheres. Ainda segundo este autor, isso pode ser explicado pela 

expansão do último degrau da pirâmide de educação no país e pela mudança 

cultural existente, consequência dos movimentos feministas da década de 70.  

Moimaz et al. (2003) em sua pesquisa constatou que o que pode estar 

contribuindo para a feminização da odontologia é a mudança na situação econômica 
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no país, já que a mulher não era requerida freqüentemente na incrementação 

financeira familiar, e atualmente isso vem mudando, com menores salários a renda 

familiar esta se defasando.  

 

 Idade:  

Verificamos que não existem profissionais no município com idade inferior a 

26 anos assim como verificado por Garcia e Blank (2006) em um estudo de uma 

população de Cirurgiões-Dentistas. A faixa etária no município de Ribeirão das 

Neves - MG é bem diversificada, havendo uma pequena predominância da faixa 

etária entre 26 a 30 anos em relação as outras como visto no gráfico 02. Como 

demonstrado na pesquisa realizada pela Imbrape (2003), o mesmo padrão de 

predominância em faixa etária foi encontrado no Brasil. 

 
Gráfico 02: Distribuição dos entrevistados segundo a idade. 

 

Para Carvalho et al. (2008), os profissionais de odontologia trabalham sob 

fatores stressantes que vão se acumulando ao decorrer da sua vida profissional, 

então os indivíduos que já possuem um tempo maior de formação e de idade, 

podem sofrer mais, justamente por terem se submetido a fatores stressantes que se 

acumularam no decorrer de sua vida. Em Ribeirão das Neves não existe 

predominância de faixa etária.  

 

 Tempo de graduado: 

Como visto no gráfico 03, houve predominância relativa de profissionais 

formados entre 11 e 20 anos, logo em seguida verificamos profissionais formados 

com tempo menor que 05 anos. Martelli et al. (2011), em sua pesquisa, verificou que 
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a maioria dos Cirurgiões-Dentistas possuíam até 05 anos de graduados e isto pode 

ser explicado pelo fato de que: o profissional ao se formar na atualidade procura o 

serviço público de saúde como forma de trabalho, já que está ocorrendo um 

aumento da sua necessidade no Sistema Único de Saúde e os mesmos acabam por 

identificá-lo como um novo nicho no mercado de trabalho. 

 
Gráfico 03: distribuição dos entrevistados segundo o tempo de graduado. 

 

 Especialidade: 

 A grande parte dos entrevistados 11 (61%) como visto no gráfico 04 não 

possuem especialidade e os que possuem 07 (39%) são especialistas em Saúde 

Coletiva/Saúde Pública. Como relatado por Martelli et al. (2011), existe uma 

demanda por formação de especialistas em Saúde Pública e Coletiva já que a 

formação tradicional curativista e tecno-centrada não atende as novas exigências do 

Sistema Único de Saúde.  

 
Gráfico 04: Distribuição dos entrevistados segundo título de especialista. 
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 Tempo de Serviço no SUS e na Prefeitura de Ribeirão das Neves: 

 A grande maioria dos entrevistados (62%) tem vínculo no SUS há menos de 

05 anos, como demonstrado no gráfico 05. 

 

Gráfico 05: distribuição dos entrevistados segundo o tempo de SUS. 

 

Grande parte dos entrevistados (69%) tem vínculo com a prefeitura há menos 

de 05 anos, como visto no gráfico 06. 

 

Gráfico 06: Distribuição dos entrevistados segundo o tempo de vínculo com a Prefeitura. 

 

Esses dados podem ser atribuídos à alta rotatividade de profissionais no 

município e no SUS. Segundo Campos e Malik (2008) muitos fatores tentam explicar 

por que os profissionais permanecem numa organização ou a deixam, mas a 

satisfação no trabalho, talvez seja um dos fatores mais pesquisados em sua 
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correlação com a rotatividade. A literatura considera que o principal fator que leva 

um funcionário a deixar uma organização é seu nível de insatisfação com a função 

que desempenha, relacionadas a altos índices de stress, espaço físico inadequado, 

disponibilidade de materiais para o correto desempenho laboral e a falta de 

capacitação permanente. 

  

 Vínculo Trabalhista:  

Todos os profissionais que estão nas unidades primárias tradicionais 

trabalham em regime estatutário através de concurso público. Alguns profissionais 

do PSF possuem vínculo trabalhista através de contrato por processo seletivo 

simplificado, unificando os resultados são 89% de estatutários e 11% de contratados 

como visto no gráfico 07.  

 

Gráfico 7: Distribuição dos entrevistados segundo o tipo de vínculo trabalhista. 

 

Segundo Celso (1990) o concurso público é indispensável, o legislativo fez 

constar no corpo da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 

1988, o art. 37, II, onde é exigida a aprovação em concurso público para a 

investidura em cargo ou emprego público.  

“A administração pública federal direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade.” 

 

Para este autor, a investidura em cargo ou emprego público, depende de 

aprovação em concurso de provas ou títulos. Apenas as nomeações para cargos em 
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comissão é que podem ser de livre nomeação e exoneração. O município apresenta 

cerca de 11% de funcionários em descordo com a Constituição Brasileira. 

 

 

7.2 - CATEGORIA: HIV/AIDS NO MUNICÍPIO 

 

 Questionados sobre esse tema, de forma geral, a maioria dos Cirurgiões-

Dentistas relatou ser um problema de saúde pública de alta gravidade, como 

demonstram as falas abaixo: 

 “Trata-se de um problema grave principalmente no que diz respeito ao diagnóstico 

inicial dos portadores” (CD10). 

 “Doença de grande importância devido ao desconhecimento dos pacientes em 

relação a sua possível contaminação” (CD9) 

 Entretanto, alguns Cirurgiões-Dentistas relataram ter pouco conhecimento 

sobre o assunto de forma geral e acham que seria necessário um repasse de 

informações sobre o tema para os mesmos. 

  “Não sei como está no momento, seria bom que nos fosse repassado” (CD8) 

 “Não sei dizer por que não trabalho diretamente com isso”. (CD5) 

 Sobre a questão do HIV no município, grande parte dos Cirurgiões-Dentistas 

afirma que a questão é pouco trabalhada e divulgada no município, necessitando 

portanto, de uma abordagem mais significativa para os usuários. As falas retratam 

estas afirmações: 

 “As informações são de pouca abrangência para a população” (CD7) 

 “Muitos pacientes podem estar contaminados sem suspeitar que estejam; 

principalmente aqueles ligados ao consumo de drogas (situação muito comum na 

região). (CD11) 

 “Doença pouco abordada no município” (CD9) 

 Assim como relata Bárbara et al., (2010) nas últimas cinco décadas não 

houve pandemia mais grave que a AIDS. No Brasil, as estatísticas sobre sua 
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progressão são alarmantes, fazendo com que ocupe uma posição que oscila entre o 

terceiro e o quarto lugar na distribuição dos casos notificados no mundo. 

Sendo assim como confirma Gir et al., (1999) é de extrema importância que 

os profissionais de saúde no geral e neste caso específico os Cirurgiões-Dentistas 

tenham informações atualizadas e conhecimentos a cerca da progressão e epidemia 

de HIV/AIDS e desenvolvam o senso de responsabilidade individual tanto no geral 

como no município de trabalho. Não basta apenas ter conhecimento, é necessário 

que este se torne efetivo em suas práticas diárias para que possam contribuir de 

forma eficaz no processo de interrupção gradual da incidência da doença, e que 

ainda contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos que já estão infectados.  

 

 

7.2.1 - Subcategoria: Capacitação Específica 

  

Quanto à capacitação específica em relação ao HIV, 08 Cirurgiões-Dentistas 

(44%) disseram nunca terem participado de capacitações sobre o assunto, 07 (39%) 

disseram ter participado de uma capacitação há cerca de dois anos e 03 (17%) 

relataram ter participado há mais de quatro anos.  

De acordo com o documento relativo aos pólos de educação permanente, 

Brasil (2003), o SUS é de forma geral o responsável pela formulação e proposição 

de políticas para a educação permanente dos trabalhadores de saúde, além de 

capacitações específicas em certas áreas de interesse, também é de seu interesse a 

mudança nas práticas assistenciais readaptando os profissionais às novas 

realidades apresentadas. 

Os profissionais que estão atuando no município em questão deveriam ter 

sido capacitados e ter uma rotina de atualização frequente já que dito anteriormente, 

a política de capacitação no SUS deve ser contínua e eficaz, novas competências 

são exigidas dos profissionais a cada dia, e a realidade social sofre alterações 

significativas ao longo do tempo.  
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7.2.2 – Subcategoria: Referência para Testagem Sorológica e 

Acompanhamento 

 

Como afirma Juliani e Ciampone (1999), o Sistema adotado pelo SUS 

chamado de Referência e Contra-referência se constitui na articulação entre um 

nível de menor complexidade para um de complexidade aumentada, a referência diz 

respeito ao encaminhamento do nível de menor para o de maior complexidade. 

  Um total de 11 (61%) Cirurgiões-Dentistas relataram que sequer conhecem 

os locais de referência para testagem sorológica, tratamento e acompanhamento de 

pacientes com HIV/AIDS no município, como afirma:  

“Não há divulgação periódica destes protocolos no município”. (CD4) 

Como já verificado por Juliani e Ciampone (1999) existem falhas no processo 

de referência já que existem problemas no processo de comunicação entre os vários 

níveis de atenção além dos problemas intrínsecos ao sistema.   

 Dentre os sujeitos da pesquisa 07 (39%) relataram que o encaminhamento é 

feito para o Ambulatório de Referência em Doenças Infecciosas e Parasitárias do 

município, mas que não sabem como é realizada a conduta no local, como dizem:  

 “ARDIP é a unidade de referência, mas não sei como acontece o 

acompanhamento e tratamento” (CD1) 

  “Sei que a referência é o ARDIP, mas não sei como é feito lá” (CD8) 

  Foi constatado com as respostas que o sistema de referência 

especificamente para o HIV/AIDS pelos Cirurgiões-Dentistas está deficitário já que 

os profissionais envolvidos não dispõem de informações precisas para o correto 

referenciamento dos problemas apresentados.  É necessário que haja divulgação ou 

que sejam criados os protocolos clínicos de encaminhamento, específicos para a 

odontologia, em relação aos pacientes com suspeita de infecção por HIV, e que 

sejam criados protocolos para a solicitação de exames específicos para sorologia 

anti-HIV. 
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7.2.3 – Subcategoria: Patologias Relacionadas ao HIV/AIDS 

 

Questionados sobre esse assunto 15 (83%) Cirurgiões-Dentistas afirmaram 

com propriedade que conhecem as lesões que podem levantar suspeitas de 

infecção por HIV/AIDS dentre as lesões mais comentadas estão como diz: 

“leucoplasia Pilosa, Candidíase e Sarcoma de Kaposi” (CD7).  

Para 01 (06%) entrevistado essas lesões se confundem muitas vezes com 

lesões comuns, tornando difícil a percepção da possível infecção por HIV/AIDS.  

Apenas 02 (11%) Cirurgiões-Dentistas não conhecem as lesões que podem 

estar associadas ao HIV/AIDS como mencionado abaixo por um entrevistado; 

“Não me lembro”. (CD2) 

Como já afirmado por Souza et al., (2000) existem inúmeras lesões orais que 

podem servir como base para uma suspeita de infecção por HIV/AIDS, existe hoje 

uma classificação com mais de 30 enumeradas. Os Cirurgiões-Dentistas 

entrevistados afirmam conhecer as lesões, mas durante as entrevistas, 

normalmente, se recordam de apenas 03 lesões que podem estar relacionadas com 

HIV/AIDS. Alguns nem sequer conhecem as lesões que estão associadas.   

 Como já citado, a falta de educação permanente e capacitações especificas 

acaba por prejudicar a percepção do Cirurgião-Dentista em relação às lesões que 

podem gerar suspeitas de infecção pelo HIV, a falha na gestão deste Recurso 

Humano pode estar gerando a falta do diagnóstico precoce da infecção pelo Vírus e 

resultando no diagnóstico tardio, reduzindo a chance de sobrevida e a qualidade de 

vida dos pacientes infectados. 

 

 

7.3 – CATEGORIA: DIAGNÓSTICO PRECOCE 

 

Foi questionado se os CDS já se depararam no seu dia a dia clínico com 

lesões orais que são associadas ao HIV/AIDS; somente 12 (67%) disseram que já 

se depararam com lesões orais que podem estar associadas ao HIV/AIDS, mas a 
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grande maioria relata não ter associado às mesmas a uma possível infecção por 

HIV, e ainda relatam que quando essas lesões estão com aparência clínica grave 

referenciam para o centro de especialidades Odontológicas ou para o serviço 

médico, mas que não obtêm respostas nem contra-referência assim como 

descrevem:  

“encaminho para serviço especializado, mas não recebo contra-referência” 

(CD6) 

 “foi encaminhado ao médico para tratamento e posterior retorno que não 

aconteceu”. (CD10) 

Dos Cirurgiões-Dentistas entrevistados 06 (33%) expõem que nunca se 

depararam com lesões que podem estar associadas à infecção por HIV/AIDS, 

alguns relatam que podem ter visto as lesões, mas que podem ter passado 

despercebido como narra:  

"tenho receio de já ter me deparado e não ter sabido identificá-las”. (CD2) 

Como afirmado por Reis et al. (2007), a baixa valorização dos sinais e 

sintomas levam a um retardo no diagnóstico, aumentando o risco de mortalidade por 

HIV/AIDS. Por isso sugere-se a necessidade de aumento do diagnóstico precoce e o 

referenciamento para a assistência adequada para que haja a melhoria da qualidade 

de vida de quem vive com HIV/AIDS. 

O Cirurgião-Dentista como afirma Amorim et al., (2009), muitas vezes não tem 

preocupação com o diagnóstico e tratamento de lesões estomatológicas orais, sua 

preocupação é muitas vezes voltada para a estrutura dental. Por isso muitas vezes o 

exame minucioso da mucosa oral não é realizado de forma correta, fazendo com 

que não se identifiquem as lesões e que a associação entre uma possível infecção 

por HIV/AIDS torna-se praticamente nula.   
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7.3.1- Subcategoria: Importância do Cirurgião-Dentista  

 

Todos os 18 (100%) entrevistados consideraram muito importante a atuação 

dos Cirurgiões-Dentistas no diagnóstico precoce de HIV/AIDS, todos relatam que 

muitas vezes as lesões iniciais que geram as suspeitas de infecção aparecem na 

boca, e que o diagnóstico por parte dos CDs pode gerar uma sobrevida significativa 

para os pacientes assim como relata: 

 “O diagnóstico precoce pode ajudar o paciente a descobrir a doença em 

estágio inicial o que pode aumentar as chances de sobrevida” (CD2). 

 Além da sobrevida, a qualidade de vida também é ressaltada, pois, o 

diagnóstico em forma inicial pode ajudar na qualidade de vida dos pacientes como 

diz:  

“O tratamento precoce pode melhorar a qualidade de vida” (CD8)  

O profissional Cirurgião-Dentista como descrito pelos mesmos é um dos 

atores principais no diagnóstico precoce de HIV/AIDS, mas infelizmente como 

exposto por Amorim et al. (2009), ainda há um desconhecimento e desinteresse com 

essa temática.  

Todos os 18 (100%) Cirurgiões-Dentistas afirmam com clareza que sua 

atuação é fundamental no diagnóstico precoce de HIV/AIDS, mas como já discutido 

nas categorias anteriores, a identificação das lesões e o comprometimento dos 

mesmos com esse diagnóstico é pequeno. 

 

 

7.3.2 – Subcategoria: Exame Anti – HIV 

 

Todos os 18 (100%) pesquisados também narraram nunca ter pedido sequer 

um exame para testagem sorológica Anti-HIV alguns relatam que não pediram por 

não observar lesões que os levassem a tal conduta, outros dizem não ter realizado o 

pedido por não estarem aptos psicologicamente para entregar um possível resultado 

positivo para um paciente como explica: 
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 “Não sei se estaria preparado para comunicar ao paciente sobre esse 

problema” (CD10)  

“Não me sinto capacitada para solicitar, diagnosticar um paciente HIV +” 

(CD1). 

 Outros entrevistados disseram não solicitar o exame por não saberem qual é 

a maneira de se formalizar o pedido.  

“Se tivesse suspeitado não saberia pedir o exame” (CD2). 

Como já definido, o Cirurgião-Dentista pode solicitar exames complementares 

laboratoriais, quando se obtêm através do exame físico ou anamnese dados que 

comprovem suspeita de patologias que podem ser confirmadas ou não através dos 

exames complementares. O Exame Anti-HIV pode ser solicitado pelo Cirurgião-

Dentista quando este suspeita de infecções orais que podem estar associadas à 

infecção por HIV/AIDS 

 

 

7.4 – CATEGORIA: DEFICIÊNCIA/DIFICULDADES NO PROCESSO 

DIAGNÓSTICO PRECOCE 

 

Um total de 13 (72%) Cirurgiões-Dentistas disseram que nos seus locais de 

trabalho não existe espaço físico apropriado para se tratar das questões relativas ao 

HIV; descrevem que não possuem tempo clínico para abordar esses assuntos já que 

o tempo clínico é todo empregado para a resolução dos problemas dentários dos 

pacientes e a demanda odontológica no município é reprimida. 

 “As consultas tem que ser rápidas, devido à cobrança para atingir metas” 

(CD2) 

“não tem espaço reservado para isso e o tempo clínico é muito baixo devido 

ao número elevado de pacientes” (CD7) 

 Outro problema descrito é a privacidade, já que, na sala existem outros 

profissionais como auxiliar de saúde bucal e o técnico em saúde bucal, dificultando a 

abordagem do assunto como expõe: 
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 “No local de trabalho não há privacidade existem várias pessoas CD, ACD, 

THD”. (CD3) 

Os Cirurgiões-Dentistas que afirmam ter espaço no local de trabalho para 

trabalhar essas questões são 05 (28%), mas divulgam que não o fazem porque 

existem outros profissionais que realizam essa abordagem como diz:  

“Não trato desses assuntos devido ao fato de que a enfermeira 

constantemente aborda esse tema com os grupos no PSF” (CD12) 

Os entrevistados relataram falhas no diagnóstico precoce de HIV por lesões 

orais por vários motivos dentre eles; a falta de capacitação permanente dos 

Cirurgiões-Dentistas sobre esse assunto no município, a formação acadêmica que 

também é deficiente, a falta de comprometimento de alguns profissionais já que fica 

mais fácil deixar para o médico realizar o diagnóstico e também ao aspecto 

mecanicista da profissão que leva o profissional não realizar um exame minucioso 

da mucosa oral.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No município de Ribeirão das Neves a inserção da odontologia na estratégia 

saúde da família é muito pequena, como foi verificado através dos indicadores do 

pacto pela saúde 2010/2011. A atenção odontológica que existe é basicamente 

realizada através de unidades primárias tradicionais e alguns PSFs. O município vai 

de encontro às políticas do Ministério da Saúde que através dos anos tenta 

reorganizar a atenção primária através do PSF.  

Os Cirurgiões-Dentistas que atuam no município, nas unidades primárias 

tradicionais e no PSF, de fato conhecem grande parte das lesões que estão 

associadas ao HIV/AIDS, mas o conhecimento adquirido por estes profissionais é 

bem superficial. Portanto a identificação das lesões orais não é realidade por parte 

dos odontólogos da atenção primária em saúde na cidade. 

 O Diagnóstico Precoce de lesões orais que podem estar associadas ao 

HIV/AIDS é de fato uma das tarefas do Cirurgião-Dentista na atenção primária como 

os próprios relatam. Em contrapartida, existe uma demanda reprimida de pacientes 

que precisam de serviços odontológicos de natureza estritamente dental, gerando a 

falta de tempo clínico para o Cirurgião-Dentista no município. Tornando assim uma 

barreira na suspeita de problemas relacionados ao HIV/AIDS, já que os profissionais 

acabam sanando os problemas dentários que são apresentados pelos pacientes, 

deixando de lado o exame minucioso da mucosa, e adotando uma postura repetitiva 

e mecanicista de tratamento dos elementos dentários.  

A falta de privacidade no atendimento odontológico pela falta de espaço 

reservado para paciente/profissional, também é uma barreira para uma boa 

anamnese e uma conversa franca com o paciente sobre questões relativas ao 

HIV/AIDS, a maioria dos consultórios do município possuem mais de uma cadeira 

odontológica sem barreiras físicas entre elas e sempre o profissional está cercado 

por um auxiliar ou técnico de saúde bucal.  

A falta de capacitação dos Cirurgiões-Dentistas também gera deficiência no 

processo de diagnóstico de patologias orais, já que é necessária uma constante 

atualização para que haja aperfeiçoamento do trabalho realizado; a maioria dos CDs 

do município não teve no momento de entrada e durante o exercício de suas 
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funções, educação permanente e capacitações para que suas atividades laborais 

sejam aproveitadas de forma ativa no diagnóstico precoce de HIV/AIDS.   

 O sistema de referência em relação a HIV/AIDS e protocolos sobre o assunto 

são pouco conhecidos pelos Cirurgiões-Dentistas, fazendo com que a atenção 

voltada para esse assunto não seja realizada.      

A falta de comprometimento dos profissionais também é um fator relatado já 

que é mais cômodo deixar a identificação dessas lesões para o profissional médico.  

Existe a necessidade da reorientação das unidades primárias odontológicas 

do município, realizando a expansão da cobertura odontológica através do PSF 

como o ministério da saúde recomenda. Deve-se garantir o acesso como direito da 

população ao tratamento odontológico, e gerar a diminuição da demanda reprimida, 

fazendo com que os profissionais trabalhem de forma mais ampla, obtendo tempo 

clínico suficiente para aplicar todo o seu conhecimento para as suas funções, e com 

isso aumentar o diagnóstico precoce de HIV/AIDS. 

Deve ser realizado por parte do Sistema Único de Saúde, através de suas 

esferas, a capacitação permanente dos Cirurgiões-Dentistas para a identificação 

precoce de lesões orais relacionadas ao HIV/AIDS, já que o diagnóstico dessas 

lesões é de fato de sua competência; além disso, é necessário que as unidades 

existentes e as que serão implantadas, tenham consultórios ou salas individuais 

para o Cirurgião-Dentista, fazendo com que ele possa conversar com o paciente em 

particular sobre questões relativas ao HIV/AIDS.  

E necessário que haja a confecção e disseminação de protocolos de 

encaminhamento em HIV/AIDS para a odontologia do município; e que se tenha por 

parte dos gestores uma política de valorização profissional para que os Cirurgiões-

Dentistas tenham comprometimento com as funções e envolvam a quebra do 

paradigma mecanicista da profissão.  
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APÊNDICE 

Apêndice A:  QUESTIONÁRIO 

NOME:_______________________________________________Idade:____ 

Tempo de serviço após a Graduação:____Possui especialidade? (sim) (Não) 

Qual?__________________Tempo de SUS?____Tempo na Prefeitura _________, 

Vínculo trabalhista?__________________________________  

 

1) Como você vê a questão do HIV de um modo geral e aqui no Município? 

2) Você recebeu alguma capacitação específica em relação ao HIV? Qual?____Há 

quanto tempo?___ 

3) Você conhece as referências para testagem sorológica tratamento e 

acompanhamento no município? (Sim) (Não) Por que e quais? 

4) Você conhece as patologias orais que estão associadas à Infecção por HIV/AIDS? 

(Sim) (não) Cite Algumas. 

5) Você considera importante a atuação do CD na APS no diagnóstico precoce do 

HIV? (SIM) (Não) Por quê? Faça algumas 

considerações._______________________________________________ 

6) Saberia encaminhar um paciente para uma referência? (SIM) (Não) Qual? 

7) Você já se deparou com Patologias ou lesões Orais que são associadas ao 

HIV/AIDS na sua rotina? (Sim) (Não) Quais?  

8) Você já Solicitou Exame Anti-HIV para algum Paciente? (sim) (não) Por quê? 

9) Em sua rotina de trabalho existe espaço físico e tempo clínico para tratar de 

assuntos de prevenção em HIV/AIDS com o paciente? (Sim) (Não) Por quê? 

10) Onde você aponta a falha no processo de diagnóstico precoce do HIV/AIDS por 

Cirurgiões-Dentistas? 
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Apêndice B:    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: DIAGNÓSTICO PRECOCE DE HIV/AIDS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 

SAÚDE: A PERCEPÇÃO DOS DENTISTAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG.    

Pesquisador Responsável: Ângelo César Rosa Instituição: Universidade Estácio de Sá. 

Mestrado Profissional em Saúde da FamíliaTelefones para contato: (031) 36253760 - (031) 

88974226  Nome do voluntário:______________Idade: _____ R.G. ____________ 

O Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar deste projeto de pesquisa Esta pesquisa esta 

sendo realizada porque existem inúmeras lesões de cavidade oral que podem acometer os 

pacientes portadores de HIV/AIDS e seu diagnóstico é de fundamental importância para o 

tratamento precoce desta infecção. A pesquisa tem como objetivo Verificar se os Cirurgiões-

Dentistas percebem a existência de lesões orais associadas ao HIV/AIDS e que este 

diagnóstico na atenção primária é fundamental para o tratamento precoce. Será aplicado um 

questionário que será transcrito de forma manual e posteriormente será incorporada a 

pesquisa sendo facultativa sua transcrição completa ou fragmentada sem a alteração de seu 

sentido original. Não existem riscos ou desconfortos para os entrevistados uma vez que os 

mesmos não serão identificados na pesquisa. Esperamos poder colaborar com a 

comunidade científica de forma a aprimorar do diagnóstico precoce do HIV pelos Cirurgiões-

Dentistas. A participação nessa pesquisa é voluntária e a qualquer momento o entrevistado 

pode se recusar a participar da entrevista. Esta pesquisa poderá ser divulgada e publicada 

em eventos científicos e no meio acadêmico além de poder subsidiar ações de melhoria dos 

serviços públicos e privados de saúde e a sua participação será sempre mantido em sigilo, 

pois as informações prestadas não serão divulgadas de forma a identificar o voluntário.  

Eu,_____________________, RG.nº ____________________ declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ribeirão das Neves, _____ de ____________ de _______ 

_____________________                                                            _________________ 

Assinatura do voluntário                                                              Ângelo César Rosa 

 

 

 



 
70 

ANEXO  

Anexo A – Autorização do Comitê de Ética 
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Anexo B – Autorização da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves 
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