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Introdução 
 

A saúde bucal é um componente indissociável da saúde geral [1], e apesar da necessidade reconhecida de informações 

sobre o impacto físico, social e psicológico de problemas orais no bem-estar dos indivíduos [2,3], pouco se sabe sobre a 

influência da saúde bucal na qualidade de vida das pessoas com HIV/AIDS. 

A qualidade de vida relacionada à saúde, em particular, abrange o impacto da doença e do tratamento na capacidade de 

uma pessoa para realizar atividades diárias [4]. A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu qualidade de vida como “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” [5]. 

Uma das grandes contribuições da odontologia para a sociedade é garantir a qualidade de vida por meio da prevenção e 

tratamento dos agravos bucais. Tais agravos afetam diretamente a capacidade mastigatória, a fala e, principalmente, 

acarretam sofrimento devido à sintomatologia dolorosa frequentemente associada [6]. Sendo assim, a gestão da saúde bucal 

para pacientes HIV positivos deve ter o controle ou eliminação dos problemas bucais como forma de se obter uma melhoria 

da qualidade de vida. A avaliação das condições clínicas associadas ao relato do paciente dos impactos da saúde bucal 

permitirá a análise de como o paciente percebe sua própria condição bucal e qual o efeito das más condições bucais sobre a 

sua qualidade de vida.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar como os problemas de saúde bucal afetam a qualidade de vida das pessoas que 

vivem com HIV/AIDS. 

 

Material e Métodos 
 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo em andamento, realizado com pessoas que vivem com HIV/AIDS, de 

ambos os sexos, com idade superior a 18 anos e que se encontram em tratamento na clínica integrada IV do curso de 

Odontologia da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). 

 Os dados foram coletados por questionário auto administrado, previamente testado em 10 participantes. Os dados foram 

submetidos à análise descritiva, empregando-se o programa SPSS
®
 for Windows

®
. O impacto da saúde bucal na qualidade 

de vida foi avaliado pelo Oral Health Impact Profile (OHIP-14) [7]. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Unimontes sob o nº 226.722 e resguarda os preceitos éticos determinados pelas diretrizes e as normas que 

regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos, estabelecidas pela Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde 

(1996). 

 

Resultados e Discussão 
 

Os resultados deste estudo estão apresentados na tabela 1 abaixo. Responderam ao questionário 32 pessoas com 

HIV/AIDS, sendo observada a seguinte distribuição: 31,3% tiveram dentes extraídos por cárie e 21,9% tiveram dentes 

obturados. Grande parte dos entrevistados relatou necessitar de uso de prótese superior (68,8%) e/ou inferior (87,5%). Em 

consonância com os achados de Silva [8], onde foi detectado um alto índice de necessidade de prótese dentária (82,7 %), e 

nos estudos de Saddki e Mohamad [9], o qual ao analisar a saúde bucal relacionada à qualidade de vida entre pessoas 

vivendo com HIV/AIDS constatou que parcela considerável dos respondentes também necessitava de uso de prótese 

superior (51,4%) e inferior (49,5%), o que corrobora a precariedade das condições de saúde bucal das pessoas que vivem 

com a doença. 

Quando questionados sobre problemas com seus dentes, sua boca ou dentadura 40,0% declarou sentir-se 

“repetidamente” estressado e 36,7% “raramente” estressado. Observou-se também que 53,3% relataram ter, frequentemente, 



 

 

dificuldade para realizar atividades diárias por causa de problemas com os dentes. Resultados diferentes foram encontrados 

no estudo de Biavec  et al. [10], o qual mostrou, de um modo geral, que condições bucais têm pouca interferência no 

desempenho das atividades diárias.  

 

Considerações Finais 
 

Os resultados parciais sugerem que ausências dentárias, o uso ou necessidade de próteses são condições bucais que 

podem afetar a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV/AIDS. Os mecanismos desencadeadores dos impactos das 

condições de saúde bucal na qualidade de vida precisam ser mais investigados. 

A fragilidade dos dados, dada a natureza seccional e limitação da análise, não permite uma inferência mais ampla e 

generalizada sobre a associação entre a saúde bucal e a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV/AIDS. Isto será 

possível, ao final da pesquisa quando o estudo for completado. 
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Tabela 1. Caracterização dos pacientes que vivem com HIV/AIDS atendidos na clínica 

integrada IV do curso de Odontologia da Universidade Estadual de Montes Claros. n=32. 
Variável n % 

Avaliação da condição dentária   
  Perm. Hígido   5 15,6 

  Perm. Cariado 2 6,3 

  Perm. Obturado 7 21,9 

  Perm. Restaurado 4 12,5 

  Perm. Extraído por Cárie 10 31,3 

  Perm. Extraído Outras Razões 2 6,3 

  Perm. Apoio de Ponte/Coroa 2 6,3 

Uso de Prótese   

  Não usa prótese 21 65,6 

  1 ou + Ponte fixa 5 15,6 

  P. Parcial Removível 2 6,3 

  Usa 1 ou + pontes fixas e 1 ou + PPR 2 6,3 

  Prótese total 2 6,3 

Necessidade de prótese superior   

  Não necessita 10 31,3 

  Necessita de Prótese 22 68,8 

Necessidade de prótese inferior   

  Não necessita 4 12,5 

  Necessita de prótese 28 87,5 

Você se sentiu estressado por causa de problemas com 

seus dentes, sua boca ou dentadura? 

  

  Raramente 11 36,7 

  Ás vezes 7 23,3 

  Repetidamente 12 40,0 

Você teve dificuldade  para realizar suas atividades 

diárias por causa de problemas com seus dentes, sua boca 

ou dentadura? 

  

  Nunca 4 13,3 

  Raramente 8 26,7 

  Ás vezes 2 6,7 

  Repetidamente 16 53,3 

 


