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Resumo: Estima-se que 36,9 milhões de pessoas em todo o mundo convivam com HIV. Por ano surgem em 

torno de 1,8 milhões de novos casos de infecções pelo vírus e os portadores apresentam, geralmente, os 

primeiros sinais clínicos da doença na cavidade bucal. O objetivo deste trabalho é expor um manual educativo 

impresso construído para disseminar informações e conhecimentos relacionados às manifestações bucais que 

acometem pessoas vivendo com HIV, como parte integrante das ações do projeto de extensão Nós na Rede: 

contribuições da odontologia para a educação, prevenção e manutenção da saúde. Com o surgimento das 

extensões os acadêmicos passaram a ter contato com os problemas da sociedade e buscaram então solucionar os 

mesmos com isso surgiu a necessidade de realizar pesquisas as quais serão repassadas em forma de ensino 

criando assim um ciclo de conhecimento. Conclui-se ser a estratégia de educação em saúde proposta pelo 

referido projeto de extrema relevância social, uma vez que promoverá ações que impulsionarão a superação de 
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entraves, no campo da saúde bucal, com vistas à facilitação da sua autonomia e empoderamento de pessoas 

vivendo com HIV. 

Palavras-chave: HIV. Manifestações Bucais. Odontologia. 

 

PROJETO DE EXTENSÃO NÓS NA REDE: CONTRIBUIÇÕES DA 

ODONTOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

SAÚDE. 

PROJETOS VINCULADOS 

Não se aplica.  

PÚBLICO-ALVO 

 O Público Alvo consiste de indivíduos portadores do Vírus da Imunodeficiência 

Humana e/ou da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida participantes de feiras e eventos de 

saúde locais e regionais, indivíduos institucionalizados ou não e em diversos ciclos de vida 

(crianças, adolescentes, adultos em geral, gestantes e idosos). 

JUSTIFICATIVA 

 De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, no período de 1980 a 2018, foram 

identificados 926.742 casos de AIDS no Brasil, um registro anual de 40 mil novos casos 

(Brasil, 2017). Na esfera mundial, estima-se que 36,9 milhões de pessoas convivam com vírus 

HIV e existam em torno de 1,8 milhões de novos casos de infecções pelo vírus anualmente 

(UNAIDS Brasil, 2017).  

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é causada pelo HIV, um retrovírus que 

causa uma série de doenças que varia desde uma infecção inicial aguda a uma doença 

complexa denominada AIDS, a qual se manifesta clinicamente como uma imunodeficiência, 

ficando, o seu portador, susceptível ao desenvolvimento de várias infecções. Os portadores 

apresentam, geralmente, os primeiros sinais clínicos da doença na cavidade bucal, estando as 

lesões bucais fortemente associadas à infecção pelo HIV. 

Nesse sentido, além da realização de diagnóstico precoce pelo cirurgião-dentista para 
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tomada breve de decisão, é de grande relevância a informação e a educação em saúde entre 

pessoas que convivem com HIV com vistas à ampliação de seu autocuidado e de sua 

autonomia em saúde. 

A educação em saúde busca desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela 

sua própria saúde e pela saúde da comunidade a qual pertençam e a capacidade de participar 

da vida comunitária de uma maneira construtiva, buscando encorajá-las para adoção e 

manutenção de padrões de vida sadios, e capacitá-las para a tomada de decisões, tanto 

individual como coletivamente, visando melhorar condições de saúde e ambientais. Neste 

contexto das viabilidades de estratégias para educação em saúde inserem-se os programas de 

extensão universitária, com potencial para interpretar, na universidade, as demandas que a 

sociedade impõe, uma vez que permite socializar o conhecimento e promover o diálogo entre 

o saber científico e o saber popular.  

Cientes da relevância da efetivação de práticas educativas em saúde, por meio da 

extensão universitária, este trabalho propõe-se a apresentar a experiência do projeto de 

extensão „Nós na Rede: Contribuições da Odontologia para Educação, Prevenção e 

Manutenção da Saúde‟, na construção da autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos, 

no âmbito da saúde bucal por meio de manual educativo impresso intitulado “Informações 

sobre saúde bucal para pessoas vivendo com HIV”. O referido projeto é uma iniciativa do 

Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e atua 

como instrumento viabilizador da inserção social, em busca da quebra do paradigma do 

ensino reprodutivo e descontextualizado, envolvendo-se em novas formas de produção do 

conhecimento e aplicação social, com ênfase na estratégia política e metodológica nacional 

denominada Promoção da Saúde.  

OBJETIVOS 

Este instrumento foi idealizado em formato de manual educativo impresso e tem por 

objetivo disseminar informações e conhecimentos relacionados às manifestações bucais que 

acometem pessoas vivendo com HIV. 

METODOLOGIA 
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Primeiramente foi realizada pesquisa em bancos de dados, buscando evidências 

científicas atualizadas sobre o tema, sendo os pontos de maior interesse o diagnóstico precoce 

do HIV e principais manifestações bucais que acometem pessoas vivendo com HIV. Após 

estudo do material teórico, docentes e acadêmicos extensionistas, discutiram amplamente 

sobre quais seriam os aspectos de maior relevância no âmbito da saúde bucal relacionados 

com pacientes vivendo com HIV, com ênfase na instrumentalização do próprio paciente. 

Em seguida, e visando a melhor compreensão sobre o tema, as informações 

angariadas foram agrupadas por temas específicos e redigidas em linguagem acessível, 

visando à fácil compreensão por parte do público alvo, e levando em consideração a 

diversidade de faixa etária, sexo e nível socioeconômico.  

Optou-se pela inserção de imagens representativas das principais manifestações 

bucais que acometem pessoas vivendo com HIV, visando facilitar a comunicação e a 

compreensão dos sujeitos.  

RESULTADOS 

O resultado final configura-se em instrumento educativo composto por um total de 20 

páginas impressas, diagramadas e ilustradas, cujo conteúdo apresenta-se distribuído em: 1) 

Introdução; 2) Relação do HIV e AIDS com a saúde bucal; 3) Lesões bucais e peribucais que 

mais acometem soropositivos; 4) A importância do acompanhamento odontológico; 5) Mitos 

e verdades; 6) Considerações Finais; 7) Referências (Figuras 1, 2, 3). 

As imagens e figuras anexas proporcionam ludicidade e auxiliam na compreensão do 

texto. Em adição, o referido instrumento educativo pode também contribuir com aspectos de 

informação à saúde para o profissional cirurgião-dentista.  

 

Ainda, o trabalho de confecção desse manual educativo impresso proporcionou 

reflexão entre os acadêmicos extensionistas envolvidos, onde se levantou a questão da 

insegurança do profissional cirurgião-dentista ao assistir um paciente soropositivo, sendo 

também possível desmistificar algumas questões sobre o atendimento odontológico, 

aumentando a confiança dos futuros profissionais. 
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O projeto de extensão Nos na Rede possibilita aos acadêmicos envolvidos, atuação 

direta com a população do município, integrando o  ensino, pesquisa e extensão. No trabalho 

em questão os acadêmicos do projeto de extensão além de utilizarem os conhecimentos 

adquiridos durante o curso de odontologia levantaram uma demanda, realizaram uma pesquisa 

para confecção do instrumento e adiante tem a possibilidade de medirem a aplicabilidade do 

objeto confeccionado. 

 

                  

 

Figura 1: Capa do manual educativo. 

Figuras 2 e 3: Conteúdo do material educativo exemplificando lesões orais comumente 

encontradas em pessoas que vivem com HIV. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino, pesquisa e extensão não podem ser visto como algo isolado pois um não 

existe sem a presença do outro, com o surgimento das extensões os acadêmicos passaram a ter 

contato com os problemas da sociedade e buscaram então solucionar os mesmos com isso 

surgiu a necessidade de realizar pesquisas as quais serão repassadas em forma de ensino 

criando assim um ciclo de conhecimento.      
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Diante do exposto, conclui-se ser a estratégia de educação em saúde proposta pelo 

projeto „Nós na Rede‟ de extrema relevância social, uma vez que promoverá ações que 

impulsionarão a superação de entraves, no campo da saúde bucal, com vistas à facilitação da 

sua autonomia e empoderamento de pessoas vivendo com HIV.  

APOIO: Fundação Araucária. 
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