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RESUMO

  CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA: A aids é uma doença crônica e um
problema de saúde pública. No final da década de 70 e nos anos 80, o
atendimento voltava-se para as infecções oportunistas com alguns
medicamentos. O avanço nas pesquisas, a pressão dos movimentos
sociais, e o investimento público possibilitaram aumento da sobrevida e
melhoria da qualidade de vida dos pacientes para além da terapia
antirretroviral, e sim com atendimento multidimensional e transdisciplinar.
Ademais, mulheres com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV),
principalmente em idade fértil, transmitem verticalmente para suas
crianças. Há registros de crianças abandonadas e acolhidas em Casas de
Apoio/ONG. A discriminação, o preconceito e estigma ainda estão
presente em nossa sociedade com prejuízos familiares, sociais,
emocionais e físicos, sobretudo, para crianças e adolescentes
soropositivas. As dificuldades de acesso a saúde bucal nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) associada às fragilidades desse público são
desafiadores. No Maranhão, a Unidade de Especialidades Odontológicas
(Sorrir), inaugurada em março, 2018, tem estrutura para o atendimento
de urgência, referenciado e por demandas, conta com 17 consultórios,
equipamentos de última geração e 87 profissionais qualificados para
atender mil usuários(as) por semana, incluindo diagnóstico antecipado de
câncer bucal. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO: Relatar a experiência no
tratamento acolhedor das crianças vivendo com HIV/Aids de uma
instituição não governamental, casa de apoio/passagem “Casa Sonho de
Criança” em uma Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão
(SORRIR). Estudo do tipo relato de experiência vivenciada na prática
profissional, como odontólogo e técnico da gestão da Secretaria de Saúde
do Estado do MA. RESULTADOS E PERSPECTIVAS: parceria institucional
entre a casa de apoio e a SES-MA/ Departamento de Atenção às DST/Aids
e das Hepatites Virais para o acolhimento das demandas, planejamento
do atendimento de saúde bucal; agendamentos especializado semanal
para todas as crianças que necessitam: 4 crianças encontram-se em
tratamento nas várias especialidades ofertadas pela Sorrir. Para os casos
emergenciais oriundos das cidades interiorioranas há uma logística
pactuada e executada com êxito entre a Sorrir, Casa de Apoio e
Superintendência de Atenção Primária de Saúde (SAPS)/ Departamento de
Atenção às DST/Aids e das Hepatites Virais/SES-MA. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: promoção da saúde com oferta de serviços especializados na
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área odontológica a crianças com HIV/Aids pelo poder público com
resultados significativos para a melhoria da qualidade de vida, resultante
de uma parceria institucional no Serviço Único de Saúde.  
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde, Gestão em Saúde, Odontologia
Comunitária.
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