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Diante da importância da atenção à saúde bucal de portadores 

do HIV e da possibilidade de ações transformadoras a partir do 

planejamento de programas que considerem o contexto 

biopsicossocial da epidemia, o objetivo desta pesquisa foi 

analisar o perfil biopsicossocial dos pacientes do Programa de 

Atenção à Saúde Bucal de Portadores de HIV/AIDS na 

Coordenação do programa de AIDS do Hospital Universitário 

Antônio Pedro  HUAP/UFF. Optou-se por uma abordagem 

teórico-metodológica qualitativa, através de análise do material 

do diário de campo, dados das condições de saúde bucal 

(CPO-d, ceo-d, Biofilme visível, saúde periodontal  IPC) e de 

indicadores sociais (renda, escolaridade, idade) de 155 

pacientes e entrevistas com quatro participantes. Os principais 

resultados mostraram que 72% tem escolaridade equivalente 

ao ensino fundamental; 87% renda até 2 salários mínimos; 

CPO-d médio de 23 e 60% com higiene precária; valorizam a 

escuta e acolhida do profissional. Concluiu-se que o perfil 

biopsicossocial destes pacientes é marcado por indicadores 

sociais e de saúde bucal desfavoráveis. Os pacientes 

reconhecem a importância para a saúde geral, para as relações 

sociais e para a qualidade de vida, e para os entrevistados, o 

Programa de Atenção à Saúde Bucal de Pacientes 

soropositivos para o HIV do HUAP está tendo resultados muito 

satisfatórios, valorizando a qualidade do serviço e o diferencial 

da abordagem integral ao paciente. 

 

Due to the importance of attention to health for those infected 

by human immunodeficiency virus (HIV) and the possibility of 

arising transformation actions resulting from the elaboration of 

programs which consider the biopsy social environment of the 

epidemic, This research aims at analysing biopsy social profile 

of the patients of the Program of the Hospital Universitário 

Antônio Pedro  HUAP/ UFF. The approach adopted has been of 

a qualitative theoretical- methodological, through analysis of 

the material contained in the daily report, data of the oral health 

conditions (DMFT, CPI, visible biofilm and change in the soft 

tissues) and of social conditions (income, formal education, 

age). This group has been formed with the participation of 155 

patients and interviews with four participants. The main results 

had shown that 72% have formal education equivalent to basic 

education; 87% income up to 2 minimum wages; Average 

DMFT of 23 and 60% with precarious hygiene; they value the 

received listening and of the professional. The biopsy social 

profile of these patients is marked by unfavourable social 

conditions and unfavourable oral health conditions. It has also 

been noticed that recognize its influence in the individual whole 

health, in their social relations and in their quality of life. Some 

kind of trust and respect has been demonstrated between the 

patients and the team. In this way, the implementation of this 

Program has brought a lot of satisfaction for the patient visitors 

to the service, students and the interdisciplinary team, 

contributing to the quality of the total assistance given to the 

patients.



INTRODUÇÃO

O programa nacional de combate à epidemia de 

AIDS no Brasil tornou-se um exemplo de cooperação 

vitoriosa entre governo e sociedade civil, desenvolvendo 

estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento 

(GALVÃO, 2002). Entretanto, existem muitos obstáculos 

como o estigma, a discriminação e a complexidade da 

demanda imposta pela AIDS (ABIA, 2003). Assim, a 

proposta de uma equipe interdisciplinar é sugerida como 

a mais adequada para a abordagem ao paciente HIV 

positivo (ARTMAN, 2001). 

Com o complexo desafio imposto por esta 

epidemia, o setor público tem sido obrigado a ampliar sua 

cobertura na área assistencial e preventiva, através de 

serviços que respondam com maior resolutividade a 

demanda constante por testagem, assistência 

ambulatorial e suporte psico-social. Entretanto, pouco 

enfoque tem sido dado à questão da atenção à saúde 

bucal dos portadores do HIV/AIDS.

A promoção e manutenção da saúde bucal para 

pacientes HIV+ são fundamentais porque com o sistema 

imunológico comprometido, as infecções na cavidade 

bucal tornam-se mais freqüentes e refratárias ao 

tratamento. As condições bucais também podem ser 

agravadas pela redução do fluxo salivar e alteração na 

composição salivar provocada por medicamentos. Além 

disso, diferentes lesões envolvendo cabeça e pescoço 

estão associadas à infecção pelo HIV e algumas 

manifestações orais são consideradas os primeiros 

sinais e sintomas da doença (LINDHE, 1999; PINTO, 

2000).

Diante da importância da atenção à saúde bucal 

de portadores do HIV e da possibilidade de ações 

transformadoras a partir do planejamento de programas 

que considerem o contexto biopsicossocial da epidemia, 

foi planejado e implementado o Programa de Atenção à 

Saúde Bucal de Portadores de HIV/AIDS na 

Coordenação do programa de AIDS do Hospital 

Universitário Antônio Pedro  HUAP/UFF, com recursos 

do Ministério da Saúde/Banco Mundial e do HUAP. Sua 

implementação significa, sob o aspecto político e 

econômico, um investimento em uma unidade de grande 

porte. Sob o aspecto de qualidade da assistência e da 

humanização da Instituição, além de promover a saúde 

bucal e favorecer a qualidade de vida dos pacientes, 

contribui para integrar a comunidade envolvida e a 

Universidade. 

São realizadas ações diversificadas com 

pacientes, alunos e com a equipe interdisciplinar, além de 

pesquisas científicas: - Com os pacientes são 

desenvolvidas propostas educativas individuais e 

coletivas e procedimentos odontológicos preventivos, 

restauradores e cirúrgicos, atendendo às necessidades 

de tratamento acumuladas, promovendo e mantendo 

saúde bucal; - os 3 dentistas do Programa 

participam das reuniões de equipe e dos grupos de 

convivência para pacientes HIV positivos, integrando 

atenção odontológica, médica e psicossocial; - são 

rea l i zadas a t iv idades de  sens ib i l i zação e  

aperfeiçoamento técnico-científico de acadêmicos de 

Odontologia para a prática profissional que considere os 

aspectos biopsicossociais; - são realizadas pesquisas 

científicas que consideram o contexto desta 

comunidade. 

Apesar do curto tempo desde a implementação 

do Programa (setembro/2003) e de ainda não ter 

atingido toda a demanda de aproximadamente 500 

pacientes do Hospital, muitos dados e especificidades 

relevantes têm sido observadas. Dessa forma, o objetivo 

deste trabalho é analisar o perfil biopsicossocial dos 

pacientes do Programa de Atenção à Saúde Bucal de 

Portadores de HIV/AIDS na Coordenação do programa 

METODOLOGIA

Abordagem teórico-metodológica 

Diante da abrangência das proposições desta 

pesquisa, a abordagem metodológica foi desafiadora. 

Optou-se pela metodologia qualitativa, entendida, 

segundo Minayo (1999), como “aquela capaz de 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 

sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu 

advento quanto na sua transformação, como 

construções humanas significativas”. A pesquisa 

qualitativa se preocupa com um universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, abordando um espaço mais profundo das 

relações dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser perceptíveis e captáveis em equações, 

médias e estatísticas. Entretanto, o conjunto de dados 

qualitativos e quantitativos não se opõe, ao contrário, se 

complementa (BARDIN, 1979; MINAYO, 1999). 

Campo da Pesquisa

Programa de Atenção à Saúde Bucal de 

Pacientes Soropositivos para o HIV - Coordenação de 

Aids (CAIDS), no Hospital Universitário Antônio 

Pedro/UFF- Niterói  RJ.

Participantes 

A pesquisa foi realizada com 155 pacientes 

HIV+, sendo 123 adultos e 32 crianças e adolescentes, 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

De acordo com o proposto por Thiollent (1998), 

para a análise qualitativa das entrevistas, foram 

escolhidos intencionalmente pela pesquisadora quatro 
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pacientes em função da representatividade 

social dentro da situação considerada, a participação 

ativa no grupo.

Coleta e análise de dados

Realizada a partir da interpretação e análise 

crítica de um  diário de campo, de entrevistas e avaliação 

dos prontuários odontológicos contendo anamnese, 

exames e procedimentos realizados durante a pesquisa. 

Os dados foram obtidos de setembro de 2003 a janeiro 

de 2004. O diário de campo foi o instrumento que a 

pesquisadora utilizou para registrar todas as 

percepções, e experiências vivenciadas pela 

pesquisadora, que não captáveis nas entrevistas. Além 

do diário, foram entrevistados quatro pacientes, 

abrangendo questões sobre a escuta, acolhida e 

receptividade do Programa de Atenção à Saúde Bucal; 

concepção e experiências com relação à saúde bucal; 

inserção da odontologia na equipe interdisciplinar; 

necessidades dos pacientes e a resposta da equipe; 

qualidade da assistência prestada. As entrevistas foram 

gravadas em fitas cassete e os entrevistados e 

entrevistadora puderam interagir livremente em qualquer 

momento. 

As informações registradas nos prontuários 

odontológicos sobre procedimentos realizados e perfil 

sócio-epidemiológico dos pacientes foram processados 

no banco de dados do Epi-Info 2002 e submetidos a 

análise estatística descritiva. Foram realizados exames 

clínicos dos participantes através de anamnese e exame 

físico, avaliando dentes, tecidos moles e periodontais. 

Na anamnese foram obtidos dados sociais e das 

condições de saúde geral e bucal. As condições 

periodontais foram avaliadas com uma sonda 

periodontal estéril com extremidade esférica de 5mm, 

preconizada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) Para os adultos, foi utilizado o Índice Periodontal 

Comunitário (IPC), no qual a condição de saúde 

periodontal é estabelecida em função do sangramento 

gengival, da presença de cálculos e bolsas e, para as 

crianças, o exame foi realizado para verificar a presença 

de inflamação gengival (PINTO, 2000). Foram avaliadas 

a qualidade e quantidade inicial do biofilme visível nas 

superfícies dos dentes, pelo mesmo profissional, antes 

de sua remoção através da profilaxia, de acordo com o 

índice Ribeiro e Thylstrup (RIBEIRO, 2000).

O exame dentário foi realizado após profilaxia, 

secagem e iluminação da superfície dentária. Foram 

utilizados os índices CPO-d inovado e ceo-d inovado, 

desmembrando os cariados em cariados e extração 

indicada (PINTO, 2000). 

A análise dos dados qualitativos (diário de 

campo e da transcrição das entrevistas) e quantitativos 

(estatística descritiva), embora tenham sido obtidos 

. 

forma mais integrada e contextualizada 

possível, numa abordagem construcionista de estudo da 

produção de sentidos, buscando obter um perfil 

biopsicossocial dos participantes (SPINK et al., 2000). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As características de escolaridade, renda e 

idade de adultos (Figuras 1,2 e 3, respectivamente) 

coincidem com o perfil epidemiológico brasileiro: mais 

pacientes com escolaridade até o ensino fundamental; 

maior número de pacientes com idade coincidente com o 

período de maior atividade sexual e mais pacientes com 

renda até dois salários mínimos (BRASIL, 2004b).

Escolaridade

7%

12%

28%% 32%

21%

0%
5%

10%
15%

20%
25%

30%
35%

Nenhum 1 a 3 4 a 7 8 a 11 12 e mais

Figura 1 - Escolaridade dos pacientes adultos(em anos de 
estudo).

Renda Familiar Mensal
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80%
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20%
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100%

0 1 a 2 2 a 4 4 a 6 6 ou +

Figura 2 - Distribuição da renda familiar mensal dos 
pacientes adultos (em salários-mínimos).

 

 

21%
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21%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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0 a 12 13 a 19 20 a 39 40 a 59 60 ou +
Idade

Figura 3 - Faixa etária dos pacientes adultos (em anos).

O Índice de Biofilme Visível (Figura 4) 

evidenciou que a maioria dos pacientes tem dificuldade 

de realizar adequadamente a higiene bucal, 

necessitando de ênfase em atividades educativas.
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Figura 4 - Índice de biofilme visível dos pacientes.

O exame das condições de saúde gengival das 

crianças mostrou que a maioria tem sangramento 

gengival provocado (Figura 5). Nos adultos, o IPC 

apresentou muitos pacientes com comprometimento da 

saúde periodontal (Figura 6), sugerindo que seja por 

conseqüência da higienização deficiente, apesar de 

estudos mostrarem que alterações periodontais são as 

mais freqüentes das manifestações bucais em pacientes 

soropositivos para o HIV (BRASIL, 2000a). 
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10%

20%
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40%
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60%

Gengiva
sadia

Sangramento
provocado
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Figura 5 - Estado de saúde gengival das crianças.
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39,1%
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0 
(Hígido)
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e 2 (cálculo)

3
(Bolsa 4 ou 5mm)

4
 (bolsa  > 6mm)

Figura 6 - Distribuição do IPC registrado nos pacientes 
adultos no exame periodontal inicial.

As alterações de tecidos moles foram 

observadas em 18% dos pacientes adultos, sendo 

linfadenopatias submandibulares (6,9%) e cervicais 

(3,9%), candidíase oral (5,8%), eritema gengival linear 

(0,9%) e úlcera aftosa (0,9%). A literatura mostra que 

essas lesões são freqüentemente observadas em 

indivíduos infectados pelo HIV, sendo a linfadenopatia 

persistente, um dos critérios utilizados para definição de 

AIDS (BRASIL, 2004a).

A saúde bucal causa influência física, 

psicológica e social nas atividades diárias das pessoas, 

por isso interfere na qualidade de vida. Em estudo 

realizado com pacientes HIV positivas no Hospital 

Universitário Antônio Pedro-RJ (SILVEIRA, 2001), 

observou-se que as condições bucais desfavoráveis 

daqueles pacientes causavam dor e comprometimento 

estético e funcional, interferindo nas relações 

interpessoais e profissionais, com a exclusão do 

mercado de trabalho. Concluiu-se também que, quando 

comparados com pacientes do mesmo hospital 

soronegativos para o HIV, os indicadores de saúde oral 

dos portadores de HIV/AIDS eram piores. 

As condições bucais (Figuras 7 e 8) destes 

pacientes sugerem uma dificuldade ao acesso à 

educação em saúde bucal e aos serviços odontológicos 

preventivos e restauradores, porque quando o 

atendimento odontológico ocorreu, foram realizados 

procedimentos cirúrgicos mutiladores através da 

exodontia dos elementos, possivelmente incluindo os 

que poderiam ser restaurados e/ou tratados 

endodonticamente, em detrimento de procedimentos 

preventivos, educativos e curativos. Esses resultados 

concordam com estudos de Bernd et al. (1992) que 

relata a relação que se estabelece entre a prática 

odontológica e os usuários dos serviços públicos, com a 

solução de seus problemas imediatos e práticos, que 

possibilite o retorno a suas atividades cotidianas. E, 

ainda, que a realidade da prática odontológica 

dominante é extremamente iatrogênica, mutiladora e 

centrada nos aspectos paliativos (VALENÇA, 1992).
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Figura 7 - Índice CEO registrado nos pacientes.
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Figura 8 - Índice CPOD registrado nos pacientes.

Segundo Ribeiro (2000), os grupos mais 

desfavorecidos socialmente têm piores condições de 

saúde bucal, baixas taxas de utilização de serviços 

odontológicos e uma maior necessidade de tratamento, 

quando comparados com os grupos de condições sociais 

mais favorecidas.

O Quadro 1 mostra a análise interpretativa de 

alguns fragmentos do conteúdo de entrevistas 

realizadas. Observou-se que os pacientes dão ênfase à 

escuta, informação e acolhida, como principais 

necessidades trazidas ao serviço. Refletindo a 

estigmatização e discriminação da sociedade, o que 

muitas vezes, impossibilita o diálogo e o apoio da família 

e das pessoas mais próximas. Foi observado que os 

pacientes demonstram muita satisfação, valorização e 

admiração pela equipe.

 
  

 

   
 

 

 

 

Quadro 1: Análise Qualitativa do Conteúdo das 

Análise interpretativa 
da pesquisadora

Fragmentos ilustrativos do 
conteúdo de  entrevistas 

A valorização da escuta, 

acolhida e orientações.

 Influência nas relações 
sociais, na saúde geral e 

qualidade de vida.

Valorização da equipe

Possibilidade, através do 
Programa de Atenção à 

Saúde Bucal, de aproximar 
pacientes refratários ao 

diagnóstico e tratamento da 
AIDS

Formação de vínculo com 

paciente

Satisfação com o Programa

A dificuldade de acesso, 
sugere a imagem de que a 
odontologia é sofisticada, 

impensável para um serviço 
gratuito 

“Os pacientes precisam principalmente 
de diálogo. Depois informação, tirar 
dúvidas, vir para consultas, tratamentos. 
Eu acho que a necessidade maior é de 
diálogo”

“Tudo começa pela boca. Em primeiro 
lugar, o sorriso bonito é tudo no 
esquema pra você poder viver melhor”  

“Trabalho bonito; gostam do que fazem”

“Sempre fui muito bem recebida. Muito 
bem orientada.” “É um pessoal que apóia 
a gente, que gosta da gente, entendeu, 
que trata a gente muito bem”

“Meu marido não se trata.Não gosta nem 
que fale de AIDS e foi um sacrifício 
convencer a ele de chegar até você, até 
porque o dente dele tava horrível mesmo”

“Tá maravilhoso”. “Isso aqui está 
excelente”

“Antes, eu nunca tinha conseguido 
atendimento no dentista”
“Maravilhoso, eu não esperava ter um 
consultório tão sofisticado assim como 
esse que eu me trato com de você”

Sem a construção do vínculo entre profissional 

de saúde e o paciente, o doente é de todos e não é de 

ninguém, é de um ser abstrato chamado Instituição ou 

Hospital (MERHY; ONOCKO, 1997). Na Coordenação 

de AIDS do HUAP os profissionais criam esse vínculo 

entre paciente-profissional, o paciente sente confiança e 

apoio, influenciando também nas suas relações sociais e 

na postura diante dos problemas de seu cotidiano.

A análise da percepção dos pacientes revelou a 

influência da saúde bucal na saúde geral, nas relações 

sociais e na qualidade de vida. Entretanto, a dificuldade 

de acesso aos serviços odontológicos públicos, 

distancia os pacientes do direito à educação e à atenção 

odontológica. Também foi observada a possibilidade, 

através do Programa de Atenção à Saúde Bucal, da 

aproximação de pacientes refratários ao diagnóstico da 

AIDS, podendo contribuir com a adesão ao tratamento.

Segundo Gomes Filho (2003), a AIDS necessita 

de atenção interdisciplinar e a odontologia precisa 

redefinir seu papel no tratamento integral ao ser 

humano, resgatando sua vocação de cuidado, 

aproximando-se e respeitando as pessoas reais, 

afirmando a vida, numa abordagem ética e humana na 

atenção à saúde. 

A AIDS tem mostrado a inadequação de uma 

abordagem que busca compreender e controlar a 

doença nos limites do laboratório. A AIDS é apenas um 

dos elementos de uma nova conjuntura que está 

forçando os pesquisadores a assumir outras posições 

teórico-metodológicas. Neste processo, as relações 

entre ciências humanas e biológicas são cada mais 

promissoras (MINAYO, 1999).

Essa abordagem ao paciente e a inserção na 

equipe interdisciplinar são um constante desafio porque 

envolve uma transformação das formas organizacionais 

(organização das práticas de saúde e de saúde bucal) e 

passar do modelo assistencial e paternalista no qual a 

pesquisadora também foi formada, para um modelo de 

atenção à saúde, com co-responsabilidade, isto é, 

participante e democrático. É tarefa bastante complexa, 

mas foi a proposta em todos os momentos deste estudo.

Assim, este Programa de Atenção à Saúde 

Bucal trabalha com a superação do enfoque curativo e 

da visão estreita das doenças bucais, ampliando o 

espaço para um cenário social da saúde que não omite 

outras categorias da área (potenciais ou reais, 

profissionais ou não profissionais, legais ou não), mas 

assume um trabalho intersetorial pela qualidade de vida, 

estando de acordo com as propostas de Cordón (1997), 

para um novo cenário da Saúde Bucal Coletiva, 

considerando a diversidade e a contradição dos 

contextos biopsicossociais envolvidos no trabalho de 

equipe interdisciplinar com pacientes soropositivos para 

o HIV/AIDS. 
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higiene bucal deficiente; e candidíase e linfadenopatias, 
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clínico associado às entrevistas de pacientes 
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odontológicos públicos.
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bucal foram semelhantes, reconhecendo a importância 

para a saúde geral, para as relações sociais e para a 

qualidade de vida. E nessa perspectiva, para os 

entrevistados, o Programa de Atenção à Saúde Bucal de 

Pacientes soropositivos para o HIV do HUAP está tendo 

resultados muito satisfatórios, valorizando a qualidade 

do serviço e o diferencial da abordagem integral ao 

paciente.
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