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As Infecções Sexualmente Transmissíveis, ou IST, manifestam-se não só 

sistêmicamente, mas em boca, onde podem sinalizar os primeiros sinais e sintomas. São 

transmitidas principalmente pelo sexo desprotegido ou verticalmente,  durante 

agestação, parto ou amamentação e, nos casos mais raros,por transfusão de sangue. São 

causadas por mais de 30 agentes etiológicos, dentre eles, vírus, bactérias, fungos e 

protozoários. Dentre as IST já encontradas, lista-se a infecção pelo HPV, a sífilis, a 

infecção pelo HIV e a aids, as que apresentam manifestações orofaciais e podem ser 

facilmente identificadas pelo cirurgião dentista. Esta pesquisa traz como objetivo geral: 

identificar as principais manifestações orofaciais presentes em pacientes portadores de 

IST cadastrados em um centro de referência no interior da Bahia. Como objetivo 

específico: Descrever o perfil sociodemográfico dos pacientes cadastrados no local do 

estudo e verificar nos prontuários as manifestações orofaciais resultantes de cada IST. 

Trata-se de um estudo descritivo documental, que tráz uma abordagem quantitativa, 

onde serão analisados os prontuários de pacientes cadastrados no local do estudo. O 

estudo será conduzido em um centro de referência municipal de DST/AIDS de 

ummunicípio do interior da Bahia. Será realizada a análise dos prontuários 

odontológicos e médicos dos pacientes infectados pelas IST/HIV, com idade entre 15 e 

35 anos e que estejam cadastrados no Serviço de Assistência Especializada (SAE), no 

período de 2008 a 2018. Os dados serão analisados através da estatística 

descritiva.Espera-se que este trabalho possa contribuir com o conhecimento do cirurgião 

dentista no que se refere as lesões orofaciais das infecções sexualmente transmissíveis, 

favorecendo no diagnóstico prévio e no tratamento imediato, como preconiza o 

Ministério da Saúde. 
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