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Resumo:
O presente trabalho relata a experiência vivenciada por 13 acadêmicos do Curso de Odontologia –
UniEVANGÉLICA, membros da Liga Acadêmica de Endodontia. O objetivo principal foi orientar os portadores
do vírus HIV que residem na Casa de Acolhimento Bethânia sobre as técnicas de higiene bucal, uso de fio
dental, higienização de próteses e as principais lesões que acometem a cavidade oral de pacientes
soropositivos. Como metodologia foi ministrada para um total de 30 pessoas uma palestra
educativo/preventiva, dividida em dois momentos: inicialmente foi realizada uma abordagem sobre higiene
bucal com o uso de macromodelos para demonstrações e em um segundo momento sobre as manifestações
bucais da infecção pelo HIV ilustradas um banner e explicadas detalhadamente. Os resultados alcançados
foram satisfatórios visto que, houve intensa participação e interação entre os acadêmicos e participantes, os
quais tiraram muitas dúvidas e se mostraram interessados no assunto. Esse projeto foi de grande relevância
para os alunos, que puderam presenciar uma realidade diferente do dia-a-dia acadêmico e obtiveram
crescimento pessoal e profissional.
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EXPERIENCE REPORT
SOCIO-EDUCATIONAL ACTION ON ORAL HEALTH IN PATIENTS
INFECTED BY HIV IN BHUTHANY HOME
Abstract:
This paper reports on the experience of 13 academics from the Dentistry Course - UniEVANGÉLICA,
members of the Academic League of Endodontics. The main objective was to guide the HIV virus patients
residing in the Bethânia Host House on the techniques of oral hygiene, flossing, prosthesis hygiene and the
main lesions affecting the oral cavity of seropositive patients. As a methodology was given to a total of 30
people an educational / preventive lecture, divided into two moments: initially an oral hygiene approach was
undertaken with the use of macromodels for demonstrations and in a second moment on the oral
manifestations of HIV infection illustrated a banner and explained in detail. The results were satisfactory, since
there was intense participation and interaction between the students and participants, which raised many
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doubts and showed interest in the subject. This project was of great relevance for the students, who were able
to witness a different reality of the academic day-to-day and obtained personal and professional growth.
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