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Objetivos
Estabelecer um serviço importante e permanente na UFPE; Aumentar o número de
participantes do projeto e apoio da Universidade;
Preparar
adequadamente
profissionais para o objetivo do serviço; Estimular o estudante a participar deste tipo de
atividade; Orientar pais e responsáveis sobre as medidas de prevenção e cuidados
especiais; Diagnosticar presença de patologias orais que se relacionem com as doenças
infecto-contagiosas e tornar isso rotina para os alunos; Oferecer atendimento de
qualidade e segurança para pacientes portadores de HIV-AIDS e doenças infectocontagiosas (tuberculose, herpes, hepatite). Realizar um levantamento maior sobre a
quantidade de pacientes que buscam esse atendimento; Divulgar o atendimento para
que o mesmo seja, no futuro, um serviço de excelência para o grupo em foco. Diminuir
as necessidades acumuladas dos pacientes HIV-AIDS e melhorar a educação preventiva
sobre as doenças bucais. Aumentar o número de pacientes atendidos e acompanhá-los
durante períodos de 6 em 6 meses.
Resumo
Os pacientes infectados pelo HIV, em conseqüência de uma maior sobrevida, devido ao
uso de antiretrovirais altamente ativos (HAART) têm demonstrado uma maior
preocupação em cuidar do estado de saúde sistêmico, particularmente, a saúde bucal
tem sido objeto de maior atenção por parte destes indivíduos e também de profissionais
cirurgiões dentistas. O atendimento odontológico tem proporcionado, portanto, um
maior controle de doenças oportunistas, além dos cuidados básicos de orientação de
higienização, e atendimento clínico convencional com controle de cárie e da doença
periodontal. Baseado nos estudos epidemiológicos pode-se conhecer as diferentes
características da distribuição do processo de infecção pelo HIV o que tornou

plenamente justificável a realização do programa de prevenção e atendimento clínico
Odontológico de pacientes infantis, adolescentes e adultos que vivem com HIV-AIDS.
Assim, serão desenvolvidas as atividades de educação odontológica, procedimentos de
prevenção e o atendimento clínico a estes pacientes no Serviço de Estomatologia do
Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE. O atendimento odontológico
de pacientes portadores do HIV não exige um consultório com instalações especiais. Para
os profissionais que trabalham com pacientes infectados, a diferença ainda está no
preconceito de alguns colegas em relação aos doentes. Com base nas experiências
citadas pelos próprios pacientes referentes à discriminação sofrida por se tratarem de
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas sem cura, a criação de um serviço
que oferece um atendimento de qualidade aos mesmos é de extrema importância na
contribuição da melhoria da saúde bucal desses pacientes.

