
 

Em adição uma diagnose precoce pode 
ajudar a prever a transmissão do VIH     

aos outros. 

Mais informações: 
 

Pennsylvania/MidAtlantic AETC                       www.pamaaetc.org 
AETC National Resource Center                          www.aids-ed.org 
Centro para o controle e a prevenção de doenças    www.cdc.gov 

Para mais informações sobre as oportunidades de      
educação e trenamento no HIV/ AIDS: 

www.pamaaetc.org  
Pennsylvania/ MidAtlantic centro de educação                            

e trenamento do AIDS 
130 DeSoto Street, A427 Crabtree Hall.  

Pittsburgh, PA 15261 
Telefone: 412-624-1895 
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Não espere até que doa.. 

Receba informação agora 
Um guia para os pacientes de  

atendimento odontológico  

 

Pergunte ao seu dentista.  
Tome a decisão certa,       
faça-se o teste do VIH 

 

 

Quais são as vantagens do teste do 
VIH de fluido oral rápido? 
 

 

 
Há diferentes vantagens do teste de fluido oral rápido 
sobre o teste convencional. Estas são: 

São menos caras para as agencias que têm           
orçamentos limitados.  
Os resultados se entregam mais rápido e as pessoas 
positivas recebem cuidados médicos rapidamente.  
Os testes rápidos são mais fáceis de utilizar.  
Em quanto você esperar pelos resultados do seu 
teste, é importante que tenha relacionamentos  
sexuais seguros para assim prever transmitir o VIH 
aos outros. 

 
Em todo para todos os pacientes sem importar o qual é o 
seu estado de VIH. Uma devida autorização deve obter-se 
antes de que qualquer informação médica ou dental seja 
liberada aos prestadores dos momento, a 
confidencialidade deve se manter serviços médicos ou       
odontológicos.  
 
A identificação precoce da infeção do VIH pode levar à 
diagnose precioce e profilaxia ou tratamento das 
infecções oportunistas, assim como a determinação da 
necesidade da terapia antiretroviral (ARV) . 

Manifestações 
oral do VIH/ AIDS 
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O que você precisa  saber. .  

Saber o seu status de VIH é um passo              
importante na luta contra esta epidemia.  

Quais são as opções para o 
teste do VIH?   

 
O teste tradicional do VIH precisa de 
um pouco de sangue e pelo menos 
um período de 72 horas, antes que 
uma pessoa possa ter os resultados. 
Com a criação do OraQuick       
Advance ®HIV1/2 o teste de 
anticorpos que usam os fluídos orais, 
o os resultados preliminares de VIH 
podem se obter agora em 20 minutos.  

 
Este é o único teste de VIH por fluido oral aprovado pela 
FDA. O resultado preliminar positivo de um teste de fluido 
oral reativo, precisa ser confirmado por um teste adicional 
mais específico, para verificar se os anti-corpos do VIH 
estão presentes.   
 
Se você recebeu um resultado preliminar positivo no teste, 
você precisa fazer outro teste para confirmar os resultados. 
Se você for encontrado infectado, você pode ter um 
beneficio da assistência médica especial.  
 
Se você tiver mais perguntas sobre o teste do VIH o você 
quiser mais informações sobre onde pode receber um teste 
de VIH rápido, por favor fale com o seu dentista ou contate 
sua autoridade local de saúde. 
 

VIH não o faz doente; as infecções sim.  
Em quanto o VIH enfraquece seu sistema 
imune, seu corpo torna-se em risco das 

infecções que podem o tornar muito doente 
se isto ficar sem tratamento. 

 Como as pessoas se infectam?  
 

VIH pode se transmitir mediante qualquer tipo de sexo 
oral, vaginal ou anal sem proteção se um dos parceiros 
tem o vírus; ter múltiplos parceiros sexuais ou a presença 
de outras doenças sexualmente transmissíveis (STDs) 
podem aumentar o risco de se infectar durante o ato 
sexual 

Compartilhar agulhas, seringas, ou outro equipamento 
utilizado para preparar drogas ilícitas para injeções 

As mulheres infetadas podem passar o vírus aos seus 
bebês, durante a gravidez, nascimento e o aleitamento 

Também é possível se infectar com o VIH mediante 
transfusões médica, embora os testes de sangue aos 
doadores hajam minimizado os riscos de transmissão nas 
transfusões 

 
 

O VIH não se transmite pelo contato com o suor, lágrimas, 
saliva, abraços ou beijos casuais com uma pessoa infetada.  
As pessoas não ficam infetadas com o VIH por o contato 
casual com as pessoas no trabalho, na escola ou em nenhum 
outro lugar. As pessoas não ficam infetadas pelas picadas de 
insetos.  

 O que é VIH? 
 

VIH são as siglas do Vírus de Imunodeficiência. O 
vírus de imunodeficiência (VIH) produz AIDS. Por 
isso as pessoas com AIDS desenvolvem infecções 
serias e câncer.  

O que é a AIDS?  
AIDS são as siglas do Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida. Adquirir significa que a doença não é genética 
mas se desarrolha pelo contato com um agente que 
cause a doença, neste caso o VIH. Imunideficiência 
significa que a doença é caracterizada pelo 
enfraquecimento do sistema imune e  síndrome se refere 
a um grupo de sintomas que caracterizam a doença.  

O que é a saúde oral relacionada com o VIH?  
 
Muitos signos e sintomas da infecção com o VIH primeiro 
aparecem na boca. Há muitos problemas orais e dentais nas 
pessoas VIH positivas. Infecções bacterianas, fúngicas e virais 
são só uns dos problemas que os pacientes com VIH se 
encontram. Freqüentemente estas infecções envolvem a pele 
e as membranas mucosas dentro da boca. A grande maioria 
dos problemas dentais em pacientes com VIH são 
reconhecidos e não tratados.  
Por favor, chame ao seu dentista e marque uma cita com o 
seu doutor se você perceve alguns destes sintomas:  
 

Gengivas inchadas e vermelhas com sangramento          
espontâneo e perda do tecido ao redor dos dentes.  
Lesões vermelhas, marrons, vermelhas pálidas ou roxas na 
pele dentro da boca (mucosa oral 
ou o céu da boca) Sugere o 
sarcoma de Kaposi.  
Manchas brancas na língua, 
garganta, dentro da boca ou nas 
gengivas-  podem ser sinais de 
leucoplasia cabeluda.  
Feridas/ úlceras apthous, dor de 
ouvido e problemas na deglutição.  
Verrugas, caroços ou sensação de 
obstrução na garganta.  

 
 

 
Identificar problemas de saúde oral 

antecipada permite o tratamento antes 
que esses problemas avançar a outras 

infecções mais serias. 
 

Você é VIH negativo?  
Por que você deve se fazer o teste?  

O teste do VIH é a chave para solucionar a epidemia do 
VIH. Saber o seu status de VIH é uma das coisas mais 
importantes que você pode fazer. O CDC recomenda que 
os pacientes considerem ser testados pelo menos uma vez 
no ano, para aqueles que se envolvem em 
comportamentos que podem transmitir a infecção do VIH.  
 


