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NOTA INFORMATIVA 
 

 

Orientações ao Cirurgião-Dentista para um adequado 
acolhimento do paciente soropositivo em HIV. 

 
 
 
Devido a fácil propagação do vírus do HIV (Aids), HIB (Hepatite B)  e HIC (Hepatite C), 
dentre outros, em que se existe proteção biológica com vacinas, mas para estes a situação é 
diferente e desafiadora ao profissional  da Odontologia. 

Em virtude dessa facilidade de disseminação os protocolos de 

biossegurança na área da saúde pública, em especial, sofrem constantes e repentinas 

mudanças focando o controle da infecção e proteção dos envolvidos. 

Existem pesquisas que apontam, por exemplo, que o HIV tem baixa 

infectividade (fácil destruição) e é uma menor adversidade para a Odontologia que a 

infecção pelo vírus da Hepatite B, se corretamente aplicada às medidas universais de 

precaução e segurança. 

Muitas vezes o profissional de Odontologia é o primeiro a constatar 

clinicamente a situação de infecção do paciente numas dessas patologias e, em certos casos, 

antes mesmo que o paciente. Não excluindo-se, por certo, o receio que alguns dos 

pacientes possam ter em já revelar ao profissional sua soropositividade. Mas tal situação, 

apesar de arriscada, deve ser vista como encorajadora, desafiadora, notadamente, sem os 

excessos. 

Umas das primeiras perspectivas das normas de biossegurança é 

preconceber todos os pacientes como potencialmente infectados, o que certamente imporá 

cautela, salubridade, profissionalismo, e acima de tudo respeito ao paciente, carecedor dos 

serviços do Cirurgião-Dentista. 

Veja que muitos pacientes não conseguem facilmente atendimento, na 

rede pública ou privada, quando revelam sua infecção ou quando apresentam sinais clínicos 

mais evidentes da doença. E isto deve ser combatido! Certamente tais condutas do paciente 
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decorrem do medo de reações negativas ou preconceituosas. E esse deve ser o desafio 

maior a ser enfrentado pelo profissional da odontologia. O preconceito. 

Existem dados que demonstram que 40% dos profissionais não se 

mostram dispostos a atender pacientes com HIV, alegando motivos de ordem psicológica, 

medo de infecção e de até a perder outros pacientes. Noutros, o profissional chega a cobrar 

preços absurdos ao ponto de ser aviltante, alegando custos que certas vezes não ocorrem, 

inviabilizando o tratamento do enfermo. 

O que mais comumente se observa é que há despreparo e desinformação 

do Cirurgião-Dentista para atender paciente soropositivo. Enquanto que, em verdade, o 

profissional deve contribuir no combate da propagação da epidemia do medo que circunda 

o tema. 

Lembramos que garantir acesso a serviços odontológicos, programas de 

educação e prevenção de doenças bucais é fundamental para se proporcionar qualidade de 

vida, e em especial, ao portador de infecção por vírus da imunodeficiência.  

Não se deve negar atendimento a paciente unicamente por ser ele 

soropositivo para o HIV. Tão pouco é admissível lesar o direito do paciente ao sigilo no 

tratamento. É um dever ético e legal do profissional.  

Ademais, uma medida a ser tomada pelo profissional, ao estabelecer o 

tratamento e verificar a necessidade de cirurgia, é providenciar a realização, por agente 

habilitado, do teste rápido de HIV. 

Segundo disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº 3275/2013, que 

altera a Portaria nº 77/2012, assim dispõe quanto aos profissionais que poderão executar os 

Testes Rápidos (TR): 

 Art. 2º Os testes rápidos para HIV e sífilis deverão ser realizados por profissionais de 
saúde capacitados por treinamentos presenciais ou por meio de cursos de ensino à 
distância, para a realização da metodologia, de acordo com as diretrizes estabelecidas 
pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais (DDAHV/SVS/MS). 
 

Tal medida sacia a necessidade de se criar alternativas para a ampliação do 

acesso ao diagnóstico da infecção pelo HIV, em atendimento aos princípios da equidade e 

da integralidade da assistência, bem como da universalidade de acesso aos serviços de saúde 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Contudo, insta aclarar que na graduação da Odontologia, não há o 

preparo, técnico ou prático, do propenso profissional a executar tal trabalho, devendo 

obrigatoriamente, ser capacitado e treinado para tanto na forma acima instituída, quiçá 

pelos desdobramentos psicológicos e sociais envolvidos na eventualidade de resultado 

soropositivo os quais devem ser acolhidos e dado os respectivos encaminhamentos. 

Como referência, relembramos que é recomendação de órgãos de controle 

profissional, a exemplo do COFEN – Conselho Federal de Enfermagem, que os 

farmacêuticos-bioquímicos, biomédicos, biólogos, médicos com especialidade em patologia 

clínica e enfermeiros, desde que adequadamente capacitados de acordo com o protocolo de 

treinamento do Ministério da Saúde, podem executar e emitir resultados dos testes rápidos 

(TR) para HIV, sífilis e hepatites virais B e C. 

Inclusive existe o MANUAL TÉCNICO PARA O DIAGNÓSTICO DA 

INFECÇÃO PELO HIV, de autoria do Ministério da Saúde em dezembro/2013 como 

importante ferramenta na rápida identificação de infectados e redução da propagação da 

epidemia. 

Portanto, recomendamos que somente podem executar os Testes Rápidos 

o profissional de saúde, dentre as categorias acima, que estiver devidamente habilitado e 

capacitado a tal. 

O Cirurgião-Dentista ao tratar do paciente portador do HIV deve também 

recomendar e promover o alinhamento das ações do tratamento odontológico com o 

médico do paciente, visando segurança nas ações odontológicas e convergência com o 

plano de atendimento médico desenvolvido, que devem estar focados no acolhimento, 

empatia, solidariedade e qualidade de vida do paciente. 

Assim, certos de estarmos contribuindo para uma Odontologia melhor, 

fica a recomendação aos colegas. 

Palmas-TO, 08 de junho de 2017. 
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