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RESUMO 

 

As lesões bucais são fortemente associadas à aids, como candidíase, 

leucoplasia pilosa e sarcoma de Kaposi. Após a introdução da terapia anti-retroviral 

combinada, algumas lesões mostraram comportamentos diferenciados: sarcoma de 

Kaposi e candidíase têm sido associados à imunossupressão, enquanto lesões de 

glândula salivar associadas ao HIV e lesões papilomatosas foram relacionadas à lenta 

progressão para aids. Dessa forma, este estudo propõe-se analisar o efeito da terapia 

anti-retroviral na prevalência das manifestações bucais associadas à infecção pelo HIV 

em dois centros de referência no Rio de Janeiro. Foi realizado estudo epidemiológico 

retrospectivo dos prontuários dos pacientes HIV positivos atendidos no Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho e na Clínica de Estomatologia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro de 1988 a 2004. Foram 

coletados dados relativos ao tipo e local de lesões bucais associadas ao HIV; bem 

como sexo; idade; escolaridade; renda familiar mensal; nível socioeconômico; via de 

transmissão; histórico de infecções oportunistas associadas à aids; contagem de 

linfócitos T CD4; carga viral; tipo de terapia anti-retroviral; tabagismo; etilismo e uso de 

drogas. Para cada paciente, foram consideradas como entradas no banco de dados a 

data do primeiro exame clínico bucal, bem como quando observada nova lesão bucal 

ou em caso de alteração na terapia anti-retroviral. Para análise estatística, foram 

utilizados os testes estatísticos Qui-Quadrado e Qui-quadrado para tendência quando 

necessário (p<0,05). Foram analisados 1012 prontuários, resultando em 1230 entradas 

no banco de dados: 920 do sexo masculino e 310 do sexo feminino. Foram 

diagnosticadas lesões bucais em 45% dos casos, principalmente candidíase 

pseudomembranosa, candidíase eritematosa e leucoplasia pilosa. A terapia anti-

retroviral combinada foi associada a menor prevalência de lesões bucais, em especial 

candidíase pseudomembranosa, queilite angular, eritema linear gengival, úlceras 

inespecíficas e sarcoma de Kaposi. Pacientes com menores contagens de linfócitos T 

CD4 apresentaram maior prevalência de lesões bucais, principalmente candidíase 

pseudomembranosa, candidíase eritematosa, queilite angular, eritema linear gengival e 

úlceras inespecíficas. Em contrapartida, indivíduos com maiores contagens de linfócitos 



T CD4 tiveram maior prevalência de lesões papilomatosas. Ao longo do estudo, 

observou-se aumento na prevalência de mulheres, bem como de indivíduos com mais 

de 40 anos, menos de 8 anos de escolaridade e com menor nível socioeconômico. 

Houve redução na prevalência total de lesões bucais no decorrer dos períodos 

analisados, principalmente candidíase pseudomembranosa, queilite angular e sarcoma 

de Kaposi. Por outro lado, houve aumento na prevalência de lesões papilomatosas e 

doença de glândula salivar associada ao HIV. Nossos resultados refletem os 

fenômenos sociais associados à infecção pelo HIV na era da terapia anti-retroviral 

combinada: feminização, pauperização e envelhecimento dos pacientes. A introdução 

da terapia anti-retroviral combinada levou à redução na prevalência de lesões bucais, 

principalmente aquelas associadas à imunossupressão. Os aumentos nas prevalências 

de lesões papilomatosas e doença de glândula salivar associada ao HIV podem ser 

observados na população brasileira. A alta prevalência de lesões bucais e a facilidade 

de realização do exame bucal sugerem ser viável utilizar esse exame como forma 

auxiliar e de baixo custo no monitoramento do paciente HIV positivo. 



ABSTRACT 

 

Oral lesions are strongly associated to aids, like candidiasis, oral hairy 

leukoplakia and Kaposi’s sarcoma. Following the introduction of highly active 

antiretroviral therapy (HAART), some oral lesions showed various behaviours: Kaposi’s 

sarcoma and candidiasis were related to immunessupression, while HIV-associated 

salivary gland disease and oral warts were associated with slower progression to aids. 

Therefore, this study intent is to evaluate the effect of antiretroviral therapy on the oral 

manifestations of HIV infection in two referral centers at Rio de Janeiro. A retrospective 

epidemiological study was performed of the medical record of HIV-positive patients who 

attended Clementino Fraga Filho University Hospital and Stomatology Clinic of the 

Dental School of Rio de Janeiro Federal University from 1988 to 2004. Type and site of 

oral lesions were assessed, as well as sex; age; level of education; monthly family 

income; socioeconomic status; mode of transmission; defining opportunistic infections of 

aids ; CD4 counts; viral load; type of anti-retroviral therapy; tobacco use; alcohol and 

drug abuse. Noted from each medical record was the date of the first medical 

examination, changes in antiretroviral medications, as well as the presence of any new 

oral lesion. For statistical analysis, chi-square and trend chi-square tests were used 

whenever necessary (p<0,05). One thousand and two medical records were studied, 

resulting in 1230 entries in the study’s database: 920 men and 310 women. Oral lesions 

were diagnosed in 45% of the cases, especially pseudomembranous candidiasis, 

erythematous candidiasis and oral hairy leukoplakia. HAART were associated to a lower 

prevalence of oral lesions, especially pseudomembranous candidiasis, angular cheilitis, 

linear gingival erythema, NOS ulcers and Kaposi’s sarcoma. Patients with lower CD4 

counts had a higher prevalence of oral lesions, mainly pseudomembranous candidiasis, 

erythematous candidiasis, angular cheilitis, linear gingival erythema and not otherwise 

specified ulcers. On the other hand, individuals with higher CD4 counts had a higher 

prevalence of oral warts. Throughout the study, increase in the prevalence of women 

was observed, as well as of individuals with more than 40 years-old, less than 8 years of 

education and lower socioeconomic status. A reduction in the prevalence of oral lesions 

was observed through the studied periods, especially pseudomembranous candidiasis, 



angular cheilitis and Kaposi’s sarcoma. On the other hand, there was an increase in the 

prevalence of oral warts and HIV-associated salivary gland disease. Our results reflect 

the social trend of HIV infection in the era of HAART: feminization, pauperization and 

elderly involvement. The introduction of HAART led to a reduction in the prevalence of 

oral lesions, especially those associated with immunossupression. The increases in the 

prevalence of oral warts and HIV-associated salivary gland diseases can be observed in 

a Brazilian population. The high prevalence of oral lesions and the relative simplicity of 

the bucal exam suggest the feasibility of using the latter as an auxiliary and low-cost 

form of monitoring the HIV positive patient. 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) pode ser definida como 

uma doença retroviral caracterizada por imunossupressão profunda, principalmente de 

linfócitos T CD4, levando a infecções oportunistas, neoplasias secundárias e 

manifestações neurológicas.31 

 

A aids foi inicialmente descrita em 1981, em relato de ocorrência de cinco 

casos de pneumonia por Pneumocystis carinii em homens homossexuais.21 Relatos 

subseqüentes demonstraram também aumento na incidência de infecções oportunistas 

em indivíduos aparentemente saudáveis, bem como de neoplasmas até então 

extremamente raros, como o Sarcoma de Kaposi.22,23 

 

A denominação “aids” foi atribuída, em 1982, pelo Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos (EUA).24 Em 1983, foi identificado 

como seu agente etiológico o vírus associado a linfadenopatia (LAV), ou vírus da 

leucemia de células T humano do tipo III (HTLV III), posteriormente renomeado como 

vírus da imunodeficiência humana (HIV).25,48,117 
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Em 1996, dois estudos demonstraram a maior eficácia de uma terapia anti-

retroviral combinada em comparação com a monoterapia com zidovudina.33,61 Dessa 

forma, com o advento dos inibidores de protease em 1996, estabeleceu-se um novo 

protocolo terapêutico para pacientes HIV positivos: a chamada terapia anti-retroviral 

combinada.107 

 

No Brasil, em 1996, foi promulgada a lei federal 9.313, que garantiu a 

distribuição gratuita e universal da terapia anti-retroviral para a população brasileira.76 

 

As lesões bucais constituem parte importante do complexo de doenças 

associadas à aids, principalmente a candidíase, a leucoplasia pilosa, o sarcoma de 

Kaposi, o linfoma não-Hodgkin e a doença periodontal.40 

 

Realizando-se uma análise criteriosa das prevalências dos diversos tipos de 

manifestações bucais da aids em relação ao estado de imunossupressão do paciente, 

algumas lesões mostram comportamentos diferenciados. A partir de tais dados, tem 

sido aceita na literatura a classificação, como marcadores clínicos de imunossupressão 

e replicação viral do HIV, do sarcoma de Kaposi e, principalmente, da candidíase, em 

especial na sua forma pseudomembranosa.101 Por outro lado, lesões de glândula 

salivar associadas ao HIV e lesões papilomatosas têm sido relacionadas a uma 

progressão mais lenta da aids.13,57 

 

Diversos estudos já demonstraram, como resultado da introdução da terapia 

anti-retroviral combinada, o aumento da contagem de linfócitos T CD4, bem como a 



 16 

redução da carga viral e a diminuição da prevalência total de lesões bucais.5,36,102 

Todavia, além da terapia anti-retroviral em uso e do estado imunológico do paciente, 

diversos outros fatores estão envolvidos na prevalência de lesões bucais associadas ao 

HIV; dentre estes, podem ser citados sexo, nível de higiene bucal, hipossalivação e 

tabagismo.5,20,108 

 

A análise conjunta dos estudos de FERREIRA et al. (1997)44 e SILVA 

JUNIOR et al. (1994)119, ambos oriundos da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), demonstra uma tendência de queda na prevalência 

das lesões bucais em uma população brasileira após a introdução da nova terapia anti-

retroviral. 

 

Dessa forma, este estudo propõe-se a realizar um levantamento 

epidemiológico tendo em vista identificar, analisar e discutir a mudança na prevalência 

das lesões bucais associadas ao HIV em uma população brasileira antes e após a 

introdução da terapia anti-retroviral combinada. Até o presente momento, nenhum 

estudo de tamanha abrangência foi realizado no Brasil, um país cujos pacientes 

portadores do vírus HIV são beneficiados pelo eficiente programa governamental de 

combate à aids. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1- Aspectos globais da epidemia pelo HIV 

Segundo dados da UNAIDS de 2004129, há hoje, no mundo, 37,8 milhões de 

pessoas infectadas pelo HIV, com 2,9 milhões de óbitos apenas em 2003. Dessas, 1,6 

milhão na América Latina. Apenas no Brasil, estima-se que sejam 600.000 indivíduos 

portadores desse vírus, com 22.295 casos novos diagnosticados apenas no ano de 

2002.15,76 

 

No início da infecção, os pacientes eram predominantemente homens, 

adultos, de diferentes classes sociais, contaminados por relação sexual homossexual 

ou uso de drogas injetáveis.24 Todavia, no Brasil e em diversas outras regiões do 

mundo, pode-se constatar uma mudança no perfil social da infecção pelo HIV/aids, em 

um padrão que varia de acordo com condições socioeconômicas e culturais, bem como 

em relação aos programas de combate a infecção pelo HIV/aids. 

 

2.1.1 Países desenvolvidos  

Estima-se em 1,6 milhão de pessoas convivam com o HIV nesses países. A 

via mais comum de contaminação é por relação sexual homossexual; no entanto, o uso 
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de drogas injetáveis, em especial entre as camadas mais pobres da população, ainda 

corresponde a um alto percentual – entre 10 e 25% – de contaminação pelo HIV.129 

 

Esses países destacam-se por seus programas de combate à infecção pelo 

HIV, com forte enfoque em ações preventivas, como uso de preservativos e abstinência 

sexual.134 Além disso, observa-se que os pacientes têm amplo acesso à terapia anti-

retroviral, levando a um aumento da expectativa de vida dos pacientes HIV positivos, o 

que explica, portanto, o observado aumento na prevalência de indivíduos acima de 50 

anos nesses países.122 

 

2.1.2 Europa Oriental e Ásia Central 

Nessa região tem-se observado um dos maiores aumentos mundiais na 

incidência de infecção pelo HIV/aids, com 210.000 casos diagnosticados somente em 

2004, elevando o total de pessoas HIV positivas para aproximadamente 1,4 milhão de 

pessoas. Desse total, mais de 80% tem menos que 30 anos de idade; no entanto, a 

maior parte dessas estimativas baseiam-se em relatos isolados. Dessa forma, o real 

quadro da infecção pelo HIV na região pode estar ainda muito subestimado.4,111,129 

 

A principal via de contaminação é o uso de agulhas contaminadas em 

usuários de drogas injetáveis – prática essa que é mais comum entre homens e que 

vem aumentando desde o fim do regime soviético.49,98 No entanto, um expressivo 

aumento no número de mulheres infectadas pelo HIV vem ocorrendo, evidenciando a 

crescente importância que a contaminação por relação sexual heterossexual vem 
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adquirindo na região.138 As políticas públicas de prevenção e tratamento à infecção pelo 

HIV são ainda incipientes e não atendem às necessidades de toda a população.97,98,129 

 

2.1.3 África sub-sahariana 

Nessa região concentram-se aproximadamente 25 milhões de pessoas 

infectadas pelo HIV, ou seja, dois terços do total de indivíduos infectados pelo HIV no 

mundo. Nesses países, vêm-se observando epidemias generalizadas, envolvendo 

geralmente indivíduos entre 20 e 40 anos das mais diversas camadas da sociedade.105 

A via de contaminação é predominantemente por relação sexual heterossexual.129 

 

Tem sido observado um expressivo aumento no número de mulheres 

infectadas pelo HIV, as quais correspondem atualmente a 57% dos adultos e 75% dos 

jovens infectados pelo HIV. Em grande parte, tal dado se dá pela grande ocorrência de 

violência sexual contra mulheres, principalmente nas classes sociais mais baixas, pelo 

uso pouco freqüente de preservativos, bem como por um papel social de submissão da 

mulher em relação ao homem.38,129 

 

Além disso, observa-se frágil estrutura governamental em muitos países, 

baixo grau de desenvolvimento econômico, falência de um sistema público de saúde e 

carência de profissionais qualificados. Isso resulta em falta de financiamento e de 

efetiva política pública de combate à infecção pelo HIV/aids.130 

 

Em virtude disso, a maioria dos pacientes não tem acesso à terapia anti-

retroviral e a adequado acompanhamento laboratorial da infecção pelo HIV.80,97,130 As 
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taxas de mortalidade nesses pacientes são extremamente altas, principalmente em 

adultos jovens.126 Em conseqüência disso, observa-se grande número de crianças órfãs 

devido ao HIV/aids que, ademais, ainda sofrem forte discriminação e segregação por 

parte da sociedade.113 Estima-se em 12,3 milhões o número de crianças órfãs devido 

ao HIV/aids nessa região – número esse que tende a crescer pelo menos ao longo da 

próxima década.133 

 

2.1.4 Norte da África e Oriente Médio 

A prevalência de indivíduos infectados pelo HIV no norte da África e Oriente 

Médio é em torno de 480.000 indivíduos, bem inferior àquela relatada na África sub-

sahariana. A maior parte desses países ainda se encontra em um estágio inicial da 

infecção pelo HIV, exceto Sudão, Somália e Djibuti, que já enfrentam epidemias 

generalizadas.137 

 

A via sexual heterossexual é a forma predominante de contágio. Todavia, 

transfusões sangüíneas e agulhas contaminadas em usuários de drogas injetáveis 

ainda representam parcela importante das vias de contaminação do HIV na região.130 

 

Embora a maior parte dos países da região tenha programas nacionais de 

combate à aids, esses são ineficazes em sua maioria, principalmente devido à falta de 

apoio político e de recursos humanos e financeiros.137 Por essas razões, não há um 

sistema público capaz de estimar a real incidência da epidemia pelo HIV na população. 

Dessa forma, as estatísticas oficiais baseiam-se em grande parte em relatos isolados, 

sendo provável, portanto, que tais dados estejam em grande parte subestimados.129 
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2.1.5 Sudeste Asiático e Oceania 

Nessa região, encontram-se a maior parte da população mundial e os dois 

países mais populosos do mundo: China e Índia. Convivem com o HIV, nessa região, 

aproximadamente 7,4 milhões de pessoas.129 A via de contaminação predominante é 

por relação sexual heterossexual, mas em determinadas áreas a epidemia pelo HIV 

vem crescendo rapidamente em usuários de drogas injetáveis.136 

 

Assim como na África sub-sahariana, pode-se perceber um grave aumento da 

infecção pelo HIV/aids em mulheres. Isso ocorre em grande parte por condições 

históricas, sociais e culturais, que colocam as mulheres em uma posição submissa em 

relação aos homens.129 

 

Outra importante questão é referente às crianças que se tornaram órfãs como 

conseqüência da epidemia pelo HIV. Embora o número relativo seja inferior ao da África 

sub-sahariana, o número absoluto de crianças órfãs é maior no Sudeste asiático e 

Oceania do que na África sub-sahariana.133 

 

Por sua vez, as políticas públicas de combate ao HIV/aids vêm mostrando-se 

ineficazes. Isto se torna evidente uma vez que, embora aproximadamente 1 milhão de 

pessoas necessitem de terapia anti-retroviral, apenas 5% destas têm acesso a esta 

terapia.97,136 Outros dados revelam que, na Índia, por exemplo, onde em 85% dos casos 

a via de contaminação pelo HIV é a relação sexual, somente 21% da população têm 

consciência da relação entre doenças sexualmente transmissíveis e HIV.86,129 
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2.1.6 Caribe 

Segundo dados da UNAIDS de 2004129, convivem com o HIV no Caribe 

aproximadamente 430.000 indivíduos. Esta corresponde à 2ª região mais afetada pelo 

HIV/aids no mundo, com 2,3% da população adulta infectada, estando atrás apenas da 

África sub-sahariana. A principal via de contaminação é por relação sexual 

heterossexual, sendo a via por agulhas contaminadas em usuários de drogas injetáveis 

relevante somente em Porto Rico e nas Ilhas Bermudas. Os pacientes são geralmente 

homens jovens, com idade entre 15 e 24 anos.30,131 

 

Tendo em vista sua pequena extensão territorial e economia restrita, os 

países desta região em geral não têm condições econômicas capazes de sustentar os 

altos custos de um amplo programa de prevenção e tratamento ao HIV/aids.46,131 É 

interessante ressaltar a experiência das Bahamas e de Barbados, onde, através de 

financiamentos nacionais e internacionais, tal programa foi implantado, inclusive com 

distribuição gratuita de anti-retrovirais para a população.46,74 

 

2.1.7 América Latina (exceto Brasil) 

Na América Latina, atualmente, há em torno de 1,6 milhão de pessoas 

infectadas pelo HIV. Nesta região, esta epidemia ainda encontra-se concentrada em 

poucos segmentos da sociedade, com via de contaminação predominante através de 

relações sexuais homossexuais ou agulhas contaminadas em usuários de drogas 

injetáveis.129 
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Muito embora estatísticas oficiais relatem que 53% da população latino-

americana receba gratuitamente a medicação anti-retroviral, mais da metade deste total 

está concentrado no Brasil.97 Embora México, Uruguai e Argentina também tenham 

políticas de distribuição gratuita de anti-retrovirais, a maior parte dos países latino-

americanos ainda estão implementando políticas públicas de combate ao 

HIV/aids.29,30,97 No Peru, por exemplo, 82.000 indivíduos convivem com o HIV, sendo a 

maior parte de classes sociais mais baixas, e somente 1.900 têm acesso à terapia anti-

retroviral.132 

 

2.1.8 Brasil 

No Brasil, existem atualmente 600.000 indivíduos convivendo com o 

HIV/aids. No início dos anos 80, a epidemia afetava principalmente homo/bissexuais 

masculinos, brancos e de classe média ou alta, habitantes das grandes metrópoles. No 

entanto, atualmente, vêm sendo mais atingidos homens e mulheres com mais de 30 

anos, com baixo grau de escolaridade e cuja principal via de contaminação foi por 

relação sexual heterossexual.17,94 

 

De acordo com o Boletim Epidemiológico - Aids e DST 200517, do Ministério 

da Saúde do Brasil, os casos de aids entre indivíduos cuja via de contaminação pelo 

HIV foi por relação sexual homo/bissexual mostrou forte queda, de 33,7% em 1994, 

para 25% em 2005. Por outro lado, os casos de aids na via heterossexual de 

contaminação pelo HIV subiu de 21,7% dos casos em 1994, para 44,9% em 2005. 
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No caso do uso de drogas endovenosas, esta via de contaminação teve sua 

representatividade reduzida de 28% em 1994, para 7,8% em 2005. Por sua vez, a 

contaminação por transfusões sanguíneas e entre hemofílicos, que correspondia a 

4,3% dos casos de aids entre 1980 e 1991, teve sua representatividade reduzida para 

apenas 0,4% em 2005.15,17 

 

Tais dados refletem a eficácia do programa brasileiro de combate à aids. Este 

programa, elogiado internacionalmente, caracteriza-se por rápida ação governamental, 

participação da sociedade civil nos processos decisórios, respeito aos direitos humanos 

e ações relativas à prevenção e ao tratamento da aids. Nesse contexto, merece 

destaque a lei federal 9.313, de dezembro de 1996, que garantiu a distribuição ampla e 

gratuita da terapia anti-retroviral para a população brasileira.76 

 

2.2- Morfologia do HIV 

O HIV é um retrovírus, da subfamília lentivirus, e é o único lentivirus que 

infecta seres humanos. Os virus desta subfamília têm ação lenta quando comparados 

àqueles que causam infecção aguda, mas não quando comparados a outros retrovírus. 

A cronicidade característica da infecção pelo HIV é compatível com a designação 

lentivirus.69 Infecções por lentivirus geralmente apresentam um curso crônico, com 

longo período de latência, replicação viral persistente e envolvimento do Sistema 

Nervoso Central.65 
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O HIV é um vírus de RNA cuja principal característica é a transcrição reversa 

do seu RNA genômico em DNA pela enzima denominada transcriptase reversa. Seus 

vírions têm um diâmetro de 100nm e são circundadas por uma bicamada lipídica. 

Ligados a esta, cada vírion apresenta 72 complexos glicoproteicos compostos por uma 

proteína externa, a gp120, e uma transmembrana, a gp41 (figura 1).65 

 

Internamente à bicamada lipídica, encontra-se a matriz proteica p17 e o 

cerne viral (figura 1). O cerne viral contém: a principal proteína do capsídeo p24; 

proteína do nucleocapsídeo p7/p9; duas cópias de RNA genômico; e as enzimas virais, 

como a protease, a transcriptase reversa e a integrase.31 

 

 

Figura 1: Ilustração esquemática do vírion do HIV-1. 
Fonte: Cotran RS, Kumar V, Collins T ; 1996. 
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2.3- Ciclo biológico da infecção pelo HIV 

O ciclo biológico do HIV começa com a ligação de alta afinidade da proteína 

gp120 à molécula CD4 na célula-alvo. Esta molécula pode ser encontrada em 

monócitos, macrófagos, células dendríticas e, principalmente, em um subtipo de 

linfócitos T, o linfócito T CD4.65,69 

 

Juntamente com a molécula CD4, são também considerados importantes 

receptores para a infecção da célula hospedeira pelo HIV os receptores de quimiocinas 

CCR5 e CXCR4.69 Estes receptores podem ser encontrados, respectivamente, em 

monócitos/macrófagos (HIV trópico para macrófagos) e em linfócitos T (HIV 

linfotrópico).31 

 

A infecção inicial das células susceptíveis pode variar um pouco de acordo 

com a via de contaminação. Quando o indivíduo é infectado por exposição parenteral a 

sangue contaminado, os vírus livres provavelmente são eliminados da circulação por 

órgãos linfóides ou linfonodos. Portanto, o HIV, como vírus livre ou através de células 

apresentadoras de antígenos (APC) destes locais, entra em contato com linfócitos T 

CD4, que apresenta alta susceptibilidade à infecção pelo HIV.69 

 

Caso a contaminação tenha sido por via sexual, o contato inicial do HIV será 

com células da mucosa local. Neste local, o vírus entra em contato com células APC, 

em especial células dendríticas. Estas células expressam níveis baixos de CD4, CCR5 

e CXCR4. No entanto, elas apresentam, em sua superfície, uma lectina, denominada 
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molécula de adesão intercelular específica para células dendríticas, ou DC-SIGN. 

Através desta molécula, há a formação de agregados de vírus na superfície destas 

células. Como as células dendríticas são APC, há interação entre as mesmas e 

linfócitos T CD4, que, então, são infectados pelo HIV.121 

 

Uma vez que o HIV entre em contato com uma célula que apresente receptor 

CD4, ocorre uma ligação entre esta molécula e a proteína viral gp120. Com isso, há 

uma mudança conformacional da gp120, levando-a a expor um sítio para ligação de 

receptor de quimiocinas.31 Tais receptores podem ser CCR5 ou CXCR4, dependendo 

do tipo de célula-alvo.69 

 

Após esta etapa, ocorre uma alteração conformacional na proteína viral 

gp41, resultando na introdução de um peptídeo de fusão situado na ponta da gp41 

dentro da membrana celular da célula-alvo. Com isso, o cerne viral entra no citossol da 

célula-alvo (figura 2).31
 

 

 

Figura 2: Base molecular da entrada do HIV na célula do hospedeiro. 
Fonte: Cotran RS, Kumar V, Collins T; 1996. 
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Após entrada na célula, o RNA viral, através da ação da enzima transcriptase 

reversa, é convertido em uma dupla fita de DNA HIV, com regiões LTR em cada 

extremidade. O DNA viral é levado ao núcleo da célula, no entanto, para que haja 

integração do genoma viral ao DNA da célula hospedeira, é necessária ativação 

celular.37 Esta ativação é induzida pelo próprio HIV, através da proteína gp120.65 

 

O DNA HIV é então integrado ao DNA da célula hospedeira, havendo então 

ativação de receptores para interleucina 2 (IL-2) e interferon gama (IFN-gama), que 

promovem fatores de transcrição.18 

 

Com isso, há transcrição do genoma viral, levando à formação de proteínas 

do HIV. Tais proteínas são, ainda, clivadas pela protease viral, permitindo, enfim, a 

formação de partículas virais que são eliminadas da célula.18,65 A figura 3 ilustra o ciclo 

acima descrito, até a eliminação de novos vírus da célula (figura 3). 
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Figura 3: Penetração, proliferação e eliminação do HIV em célula CD4+. (1) O vírus se prende 
à molécula CD4 e ao receptor para quimiocina (RQ). (2) Fusão do envelope viral com a membrana da 
célula-alvo. (3) Transcrição do RNA viral em DNA HIV. (4) Integração do DNA viral ao DNA da célula. (5) 
Ativação de receptores para IL-2 e IFN-gama, estimulando fatores de transcrição (FT). (6) Síntese de 
proteínas virais. (7) Eliminação do vírus completo. 

Fonte: Brasileiro Filho G; 2004. 
 

2.3-1. Outras células susceptíveis à infecção pelo HIV 

Além dos linfócitos T CD4, outras células apresentam susceptibilidade à 

infecção pelo HIV. Dentre estas, temos os macrófagos, linfócitos T CD8 e as células 

“natural killer” (NK). 

 

Os macrófagos são um importante alvo da infecção pelo HIV. Estas células, 

bem como seus precursores, expressam baixos níveis de receptores CD4. No entanto, 

expressam, além do receptor de quimiocina CCR5, altos níveis de proteoglicanas em 

sua superfície, em especial as sindecans.60 
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Dessa forma, em células que apresentam baixos níveis de receptores CD4, 

as sindecans agem promovendo uma ligação inicial do HIV à superfície celular e 

facilitando, assim, a penetração do vírus na célula via molécula CD4 (figura 4).47,60 

 

 

Figura 4: Ação das sindecans na infecção de macrófagos pelo HIV. 
Fonte: Gallay P; 2004. 

 

A infecção pelo HIV de linfócitos T CD8 já foi relatada, principalmente em 

pacientes com aids avançada. Dentre as hipóteses formuladas para explicar este 

achado, temos a expressão de moléculas CD4 nos estágios iniciais de maturação 

destas células, bem como a presença de receptor CCR5 nestas células.77 

 

Por fim, as células NK expressam moléculas CD4 em sua superfície. Dessa 

forma, são, portanto, altamente susceptíveis à infecção pelo HIV.121 
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2.3-2. Mecanismos de depleção de linfócitos T CD4 

Os mecanismos envolvidos na profunda imunossupressão, em especial de 

linfócitos T CD4, observada na infecção pelo HIV/aids ainda não são completamente 

conhecidos. O HIV possui uma ação direta sobre estas células, levando a lise celular. 

No entanto, é provável que mecanismos indiretos também estejam envolvidos nesta 

depleção de linfócitos T CD4.69 

 

Diversos mecanismos têm sido propostos no que tange a depleção destas 

células.6,31,69 Dentre estes, temos: 

1. Inibição da linfopoiese, por rompimento do microambiente do tecido 

linfóide, essencial para a regeneração de células imunocompetentes; 

pela perda de precursores imaturos das células T CD4; por infecção 

direta das células progenitoras no timo ou na medula óssea ou por 

infecção de células acessórias que secretam citocinas essenciais à 

diferenciação de células T CD4; 

2. O HIV teria uma capacidade de formação de sincícios, formados a partir 

de uma fusão de células infectadas e não-infectadas. As células fundidas 

sofrem balonização e geralmente morrem dentro de algumas horas; 

3. Apoptose de células T CD4 não-infectadas por ligação da molécula 

gp120 solúvel à molécula CD4; 

4. Eliminação de células infectadas pelo HIV pela resposta imune do 

hospedeiro. 
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2.4- Monitoramento do paciente HIV positivo 

Os principais exames laboratoriais no monitoramento do pacientes HIV 

positivo são a contagem de linfócitos T CD4 e o número de cópias de RNA viral no 

sangue periférico, ou carga viral. 

 

2.4-1. Contagem de linfócitos T CD4 

Sendo os linfócitos T CD4 os principais alvos da infecção pelo HIV, é 

freqüente a realização de contagens dessas células no paciente HIV positivo para o 

monitoramento do seu grau de imunossupressão e avaliação do seu prognóstico.55,99 

Acredita-se que este exame seja proporcional à quantidade de células produtivamente 

infectadas em gânglios e tecidos e ao risco de progressão para aids.107 

 

De acordo com a classificação do CDC de 1993 para a infecção pelo HIV em 

adultos e adolescentes26, as contagens de linfócitos T CD4 podem ser divididas em 

menor que 200 células/mm3, entre 200 e 499 células/mm3 e acima de 500 células/mm3. 

Tais valores são equivalentes a determinadas porcentagens estabelecidas: até 14%, 

entre 14 e 28% e acima de 29%. A porcentagem de linfócitos T CD4, no entanto, é 

menos variável e, portanto, mais confiável para monitoramento do paciente portador do 

HIV.73 

 

A identificação de contagens de CD4 inferiores a 200 células/mm3 ou 14% 

pode ser considerada como aids e indica a profilaxia para pneumonia por Pneumocystis 

carinii, a mais comum das infecções oportunistas graves associadas à aids.26 
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A terapia anti-retroviral combinada vem mostrando-se eficaz no aumento dos 

níveis de linfócitos T CD4 dos pacientes. Após seis meses do início desta terapia, 

espera-se um aumento médio na contagem dessas células da ordem de 90 

células/mm3, podendo alcançar padrões elevados, em torno de 753 células/mm3, em 

pacientes com início de tratamento precoce para a infecção pelo HIV.70,127 

 

GRABAR et al. (2005)55, após acompanharem 2.236 pacientes por cinco 

anos, demonstraram que as contagens de CD4 obtidas após seis meses de tratamento 

anti-retroviral apresentam maior valor prognóstico em relação àquelas contagens 

obtidas no início do tratamento anti-retroviral. 

 

2.4-2. Carga viral 

A importância como fator prognóstico da mensuração do número de cópias 

de RNA viral no sangue periférico, também conhecido como carga viral, é bem 

reconhecida na literatura. Esta se relaciona ao total de células produtivamente 

infectadas e a uma taxa média de aumento do número de células infectadas. A 

avaliação estatística da carga viral fornece ainda uma visão dinâmica da replicação 

viral, o que leva a uma taxa fixa da destruição de linfócitos T CD4.63 

 

Dessa forma, a carga viral mostra-se associada à velocidade com que o 

paciente evolui para aids.55 Isto se evidencia no estudo de LYLES et al. (2000)78, no 

qual observou-se que indivíduos com rápida progressão para aids apresentam carga 

viral cinco vezes maior que indivíduos com lenta progressão para aids. Tal resultado 
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sugere que mesmo pequenas diferenças na carga viral resultam em prognósticos 

distintos para o paciente. 

 

GRABAR et al. (2005)55 ressaltam que tanto a carga viral obtida no início do 

tratamento anti-retroviral quanto aquela obtida após seis meses de terapia apresentam 

importante valor prognóstico para o paciente. Ou seja, indivíduos cuja carga viral inicial 

seja superior a 10.000 cópias/ml apresentam prognóstico pior em relação aqueles cuja 

carga viral inicial fosse inferior a 1.000 cópias/ml, mesmo que, após seis meses de 

terapia, ambos os pacientes apresentem níveis semelhantes de carga viral. É 

interessante notar que não houve diferença significante para o prognóstico entre 

pacientes cuja carga viral após seis meses de terapia estava abaixo de 1.000 cópias/ml 

e entre 1.000 e 10.000 cópias/ml. 

 

A carga viral plasmática não deve, em circunstância alguma, ser verificada 

antes de quatro semanas após a resolução de qualquer infecção intercorrente ou 

vacinação.16 Isto porque processos infecciosos podem levar a aumento da carga viral, 

que pode ser transitório ou persistir por meses mesmo após o início do tratamento 

adequado.1,19,28 

 

De acordo com a International AIDS Society – USA139, pacientes com carga 

viral acima de 50.000 ou 100.000 cópias/ml devem ser acompanhados 

cuidadosamente, uma vez que contagens de linfócitos T CD4 apresentam uma redução 

mais rápida em indivíduos com carga viral elevada. 
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Da mesma forma, o Ministério da Saúde16 considera que, quanto maior a 

carga viral, mais forte será a indicação para início da terapia anti-retroviral. Recomenda-

se que, para pacientes assintomáticos com contagens de linfócitos T CD4 entre 200 e 

350 células/mm3, considere-se iniciar a terapia anti-retroviral, ponderando risco de 

evolução da infecção pelo HIV, principalmente se a carga viral estiver acima de 100.000 

cópias/ml, risco de toxicidade e capacidade de adesão ao tratamento. 

 

Após início da terapia anti-retroviral, espera-se um rápido e significativo 

declínio da carga viral, podendo atingir níveis inferiores a 500 cópias/ml após seis 

meses de tratamento em 72% dos casos.127 

 

Tal achado é corroborado por KAUFMANN et al. (2004)70, em estudo com 

pacientes em fases iniciais da infecção pelo HIV sob terapia anti-retroviral combinada. 

Neste caso, os autores constataram controle da viremia, considerado como carga viral 

inferior a 5.000 cópias/ml, em 79% dos casos após três meses de tratamento. Todavia, 

tal controle não se manteve a longo prazo, sendo observado gradual aumento da carga 

viral e redução da contagem de linfócitos T CD4 mesmo após um ano ou mais de 

controle da viremia. 

 

2.5- Fases clínicas da infecção pelo HIV 

A infecção pelo HIV pode ser dividida em três fases: fase aguda, também 

chamada síndrome de soroconversão; fase assintomática e fase sintomática. Após a 

infecção primária, os pacientes desenvolvem aids aproximadamente no período de uma 
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década. No entanto, do ponto de vista virológico e imunológico, há intensa replicação 

viral e destruição de linfócitos T CD4 em todas as fases da infecção pelo HIV.107 

 

2.5-1. Fase aguda ou síndrome de soroconversão 

Em torno de três a seis semanas após a infecção primária, 50 a 70% dos 

pacientes desenvolvem a chamada síndrome de soroconversão. O início dos sintomas 

está associado a um aumento da viremia plasmática, podendo apresentar-se como uma 

síndrome gripal ou até um quadro clínico semelhante a mononucleose infecciosa, com 

febre, astenia, faringite, mialgia, artralgia, cefaléia, dor retro-orbicular e linfadenopatia.69 

 

Neste período, a carga viral plasmática é bastante elevada, geralmente 

superior a 500.000 cópias/ml. Há também redução inicial do número total de linfócitos, 

depleção de linfócitos T CD4, aumento de linfócitos T CD8 e inversão da relação 

CD4/CD8.107 

 

Este quadro pode durar de uma a várias semanas e regride gradualmente à 

medida em que a resposta imune ao HIV se desenvolve e diminui a viremia plasmática. 

A contagem de linfócitos T CD8 pode permanecer elevada ou retornar aos valores 

normais. Embora, possa haver um aumento da contagem de linfócitos T CD4, esta 

geralmente permanece levemente reduzida.69 Após este quadro, os pacientes 

geralmente passam por um período de latência clínica, a chamada fase assintomática. 
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2.5-2. Fase assintomática 

Encontram-se nesta fase os indivíduos infectados pelo HIV que nunca 

apresentaram manifestações clínicas. Estes pacientes devem ser monitorados 

regularmente através da carga viral e pela contagem ou porcentagem de linfócitos T 

CD4.107 

 

2.5-3. Fase sintomática 

Sintomas da infecção pelo HIV podem surgir em qualquer fase da infecção, 

sendo que o espectro destes sintomas varia de acordo com os níveis de linfócitos T 

CD4. Dessa forma, pode-se considerar como indicativo de aids pacientes com 

contagem de linfócitos T CD4 abaixo de 200 células/mm3 ou porcentagem de linfócitos 

T CD4 abaixo de 14%.26 

 

Também são considerados com aids aqueles pacientes que apresentem 

infecções oportunistas indicativas de grave deficiência na imunidade mediada por 

células. Estas condições foram listadas na categoria C da classificação de 1993 do 

CDC (anexo I).26 

 

Em pacientes imunocomprometidos, é muito comum também a presença de 

lesões bucais. Dentre estas, inclusive algumas condições classificadas na categoria C 

do CDC 1993, como o Sarcoma de Kaposi mucocutâneo, que acomete a região oral e 

perioral em mais de 50% dos casos.26,85 
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2.6- Lesões bucais associadas à infecção pelo HIV/aids 

Relatos da associação entre lesões bucais e infecção pelo HIV/aids datam 

desde os primeiros anos da descoberta da aids. Lesões bucais como a candidíase e 

infecção por herpes simplex podem ser observadas mesmo nos primeiros relatos de 

pacientes com aids.21,22 

 

Em 1993, as lesões bucais associadas à infecção pelo HIV/aids foram 

classificadas em lesões fortemente associadas à infecção pelo HIV; menos comumente 

associadas à infecção pelo HIV e vistas na infecção pelo HIV (anexo II).40 

 

Em 1994, NOUEL93, na República Dominicana, buscou avaliar a prevalência 

de manifestações bucais da infecção pelo HIV em 65 pacientes. Lesões bucais foram 

encontradas em 69,2% dos pacientes, sendo a candidíase a mais freqüente (54%), 

seguida de gengivite associada ao HIV (9%), leucoplasia pilosa (8%), infecção 

herpética (6%), sarcoma de Kaposi (6%), úlceras orais (6%), doença de glândula salivar 

(6%), condiloma (3%), hiperpigmentação oral (3%), pigmentações orais (2%), gengivite 

ulcerativa necrosante (1,5%) e herpes zoster (1,5%). 

 

SILVA JÚNIOR et al. (1994)119 analisaram 584 prontuários de pacientes HIV 

positivos em estudo retrospectivo realizado no Rio de Janeiro. As lesões bucais foram 

observadas em 54,1% dos casos, em especial a candidíase pseudomembranosa 

(65,8%), candidíase atrófica (27,8%), queilite angular (19,6%), leucoplasia pilosa 

(17,4%) e doença periodontal (6,3%). 



 39 

 

MEJIA et al. (1996)81, na Guatemala, após avaliar 222 pacientes HIV 

positivos contaminados principalmente por relação sexual heterossexual, constatou ser 

a tuberculose a principal infecção oportunista (28%), seguida da pneumocistose (27%), 

candidíase oral (27%) e toxoplasmose cerebral (11,3%). Apenas 20% dos pacientes 

tinham acesso a terapia anti-retroviral, os quais tiveram uma sobrevida maior em 18,2 

meses em relação àqueles sem terapia anti-retroviral. 

 

ANIL & CHALLACOMBE (1997)7, na Índia, analisaram 96 pacientes com 

HIV/aids entre 1992 e 1995, nos quais constatou-se predominância de candidíase, tanto 

nas suas formas pseudomembranosa quanto eritematosa, e doença periodontal 

necrosante. Sugeriu-se que a baixa prevalência observada de leucoplasia pilosa, de 7% 

dos casos, estaria associada a um subtipo diferente do HIV ou a uma maior prevalência 

da via de infecção pelo HIV por relação sexual heterossexual. Nenhum caso de 

sarcoma de Kaposi foi observado, evidenciando a baixa incidência desta lesão entre 

pacientes com HIV/aids na Ásia. 

 

ARENDORF et al. (1997)9 após fazer exame intra-oral em 485 pacientes na 

África do Sul, observou uma maior prevalência de leucoplasia pilosa oral (18,6%), 

seguida de candidíase eritematosa (15,9%), candidíase pseudomembranosa (12,8%), 

queilite angular (6%), eritema linear gengival (3,7%), periodontite ulcerativa necrosante 

(3,5%), gengivite ulcerativa necrosante (2,1%), úlceras não recorrentes (1,7%), úlceras 

orais recorrentes (1,2%) e infecção por herpes simples (0,4%). Homens apresentaram 

uma maior prevalência de lesões bucais, em especial doença periodontal, que 
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mulheres. Além disso, pacientes homossexuais, principalmente da raça branca, 

apresentaram uma maior prevalência de candidíase que heterossexuais. Os autores 

atribuíram tal achado à prática mais freqüente de sexo oral entre homossexuais. Já a 

maior prevalência de candidíase em brancos homossexuais pode ser atribuída a 

comum má nutrição entre negros, em contrapartida à rica dieta em carboidratos entre 

brancos. 

 

FERREIRA et al. (1997)44 avaliaram 69 indivíduos HIV positivos no Rio de 

Janeiro. Foram diagnosticadas lesões bucais em 44,9% dos pacientes, principalmente a 

candidíase eritematosa (24,6%), candidíase pseudomembranosa (13%) e leucoplasia 

pilosa (8,7%). Contagens de CD4 abaixo de 200 células/mm3 foram associadas a uma 

maior prevalência de candidíase pseudomembranosa e candidíase eritematosa. A 

prevalência de lesões bucais foi maior em pacientes com aids (49%), e menor em 

pacientes sob terapia anti-retroviral com três ou mais drogas. 

 

HODGSON, em 199764, publicou estudo no qual foram examinados 107 

pacientes heterossexuais soropositivos para o HIV na Zâmbia. Seus resultados revelam 

que 40,2% destes pacientes apresentavam lesões bucais, sendo as mais comuns a 

candidíase pseudomembranosa, sarcoma de Kaposi, candidíase eritematosa, 

leucoplasia pilosa, doença de glândula salivar associada ao HIV e doença periodontal 

associada ao HIV. Candidíase pseudomembranosa mostrou-se mais freqüente em 

homens, tal qual leucoplasia pilosa e doença periodontal associada ao HIV. Por outro 

lado, o sarcoma de Kaposi foi mais comumente diagnosticado em mulheres. 
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Neste mesmo estudo64, pacientes que apresentaram lesões bucais 

fortemente associadas à aids, em especial o sarcoma de Kaposi, mostraram contagens 

de linfócitos T CD4 abaixo de 200 células/mm3. Dentre as lesões bucais fortemente 

associadas à aids, a candidíase eritematosa mostrou o maior valor preditivo. 

 

ITULA et al., em 199768, dentre 405 pacientes em tratamento odontológico na 

Namíbia, comprovaram seropositividade para o HIV em 29 destes. Dentre estes, seis 

apresentaram lesões bucais. São elas: sarcoma de Kaposi, linfadenopatia cervical, 

leucoplasia pilosa oral, estomatite herpética, gengivite associada ao HIV e gengivite 

ulcerativa necrosante. 

 

Após examinarem 124 pacientes com aids na Tailândia, NITTAYANANTA & 

CHUNGPANICH (1997)90 notaram a presença de lesões bucais em 82% destes. As 

lesões mais comuns, em ordem decrescente, foram: candidíase pseudomembranosa, 

candidíase eritematosa, leucoplasia pilosa, úlceras orais, doença periodontal e queilite 

angular. O único neoplasma associado ao HIV observado neste estudo, diagnosticado 

em apenas cinco casos, foi o linfoma não-Hodgkin, o qual apresentou predileção pelo 

sexo masculino. 

 

PALACIO et al. (1997)96 buscaram avaliar o efeito do tabagismo na 

prevalência de lesões bucais em 1.328 homens infectados pelo HIV nos EUA. Foi 

constatado, entre os tabagistas, uma maior prevalência de lesões bucais, 

principalmente candidíase e lesões papilomatosas. Em contrapartida, o tabagismo foi 

associado a uma menor prevalência de úlceras aftosas. 
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SCHMIDT-WESTHAUSEN et al. (1997)115, avaliando 70 mulheres alemãs 

entre janeiro e dezembro de 1995, constataram 43% de prevalência de lesões bucais, 

sendo as mais prevalentes distribuídas da seguinte forma: candidíase 

pseudomembranosa (24%), leucoplasia pilosa oral (7%), candidíase eritematosa (6%) e 

queilite angular (4%). A presença de lesões bucais, especialmente a candidíase, foi 

associada a contagens de CD4 menores que 200 células/mm3. A via de contaminação 

pelo HIV não mostrou significância estatística em relação à presença de lesões bucais. 

 

SHIBOSKI (1997)118, realizando uma revisão sistemática da literatura sobre a 

presença de lesões bucais em mulheres, observou prevalências de lesões bucais 

variando de 15% a 71%, sendo a candidíase a mais prevalente. Constatou, ainda, que 

mulheres apresentam uma menor prevalência de sarcoma de Kaposi e leucoplasia 

pilosa oral do que homens. 

 

SCHUMAN et al. (1998)114, em estudo com 871 mulheres soropositivas e 439 

soronegativas para o HIV, notaram, no grupo HIV positivo, 39,5% de prevalência de 

lesões bucais, principalmente eritema linear gengival (13,6%), candidíase 

pseudomembranosa (11,9%), gengivite ulcerativa necrosante (11,6%), leucoplasia 

pilosa (6,8%), queilite angular (4,2%), candidíase eritematosa (2,8%), úlceras orais 

(2,5%) e lesões papilomatosas (0,7%). Contagens de CD4 abaixo de 200 células/mm3 

foram associadas a maior prevalência de lesões bucais, principalmente candidíase e 

leucoplasia pilosa. Mulheres da raça negra apresentaram maior prevalência de eritema 

linear gengival, e menor de leucoplasia pilosa. Apesar de não ter sido estatisticamente 
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significante, mulheres tabagistas e usuárias de drogas injetáveis apresentaram maior 

prevalência de candidíase oral. No entanto, tais hábitos foram associados a maior 

prevalência de eritema linear gengival. Gengivite ulcerativa necrosante foi associada à 

raça negra, uso de drogas injetáveis e etilismo. 

 

Em 1999, AGUIRRE et al.5 avaliaram 72 pacientes soropositivos para o HIV 

na Espanha. Demonstrou-se uma significativa redução na prevalência de eritema linear 

gengival e candidíase bucal, em especial da forma pseudomembranosa, com o uso de 

terapia anti-retroviral combinada. Por outro lado, constatou-se aumento na prevalência 

de periodontite ulcerativa necrosante. Esse aumento os autores atribuíram à forte 

associação da doença periodontal a maus hábitos de higiene. 

 

FERREIRA et al. (1999)43, avaliando 35 pacientes em um Hospital 

Universitário em Salvador, observou lesões bucais em 100% dos pacientes. As lesões 

bucais mais prevalentes foram gengivite (76,4%), leucoplasia pilosa (32,3%), úlceras 

aftosas recorrentes (23,5%), xerostomia (23,5%) e periodontite (23,5%).  

 

ARRIBAS et al. (2000)11, em estudo na Espanha com 99 pacientes HIV 

positivos, comprovaram significativa queda na prevalência de candidíase orofaríngea 

em decorrência da terapia anti-retroviral com inibidores de protease. Além disso, 

observou-se redução da quantidade de unidades formadoras de colônias de Candida 

albicans e aumento da contagem de linfócitos T CD4. 
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DIOS et al. (2000)36, em estudo prospectivo com 70 pacientes na Espanha, 

perceberam queda na prevalência de lesões bucais após a introdução da terapia anti-

retroviral combinada. A maior redução foi observada em relação à candidíase oral, 

principalmente da forma pseudomembranosa. Outras lesões que apresentaram queda 

na sua prevalência foram a gengivite ulcerativa necrosante, periodontite ulcerativa 

necrosante, leucoplasia pilosa oral, infecções por herpes simples e lesões 

papilomatosas. Forte associação foi constatada entre carga viral acima de 100.000 

cópias/ml e alta prevalência de lesões bucais. Níveis de linfócitos T CD4 abaixo de 200 

células/mm3 mostraram-se associados a maior prevalência de candidíase, leucoplasia 

pilosa e sarcoma de Kaposi. A expressiva queda na prevalência de candidíase foi 

atribuída não apenas à reconstituição imune do paciente, mas também à inibição direta 

das enzimas aspartil proteinases da Candida albicans pelos inibidores de protease. 

 

ORTEGA (2000)94 realizou uma análise retrospectiva de 1.200 prontuários de 

pacientes HIV positivos, dentre os quais 87 crianças, atendidos entre 1989 e 2000 em 

um centro para atendimento odontológico a pacientes especiais em São Paulo. As 

lesões bucais mais prevalentes foram a candidíase pseudomembranosa (20,41%), 

candidíase eritematosa (18,08%), leucoplasia pilosa (15,41%), queilite angular 

(14,91%), gengivite (12,75%), periodontite (11,33%), ulcerações (6,75%), infecções por 

herpes simples (3,58%) e sarcoma de Kaposi (2,16%). Uma maior prevalência de 

lesões bucais foi associada a um maior grau de imunossupressão. Constatou-se, ainda, 

que pacientes do sexo masculino apresentam uma maior prevalência de lesões bucais, 

em especial sarcoma de Kaposi e leucoplasia pilosa. Por fim, o tabagismo foi associado 

a uma maior incidência de candidíase (todos os tipos clínicos), leucoplasia pilosa, 
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queilite angular, periodontite, gengivite ulcerativa necrosante, periodontite necrosante e 

linfoma. 

 

SCHMIDT-WESTHAUSEN et al. (2000)116 avaliaram 103 pacientes HIV 

positivos na Alemanha. Os autores notaram associação estatisticamente significante 

entre uso de terapia anti-retroviral combinada e menor prevalência de lesões bucais, 

principalmente candidíase. O uso desta terapia também foi relacionado a uma reduzida 

freqüência de infecções oportunistas e a um melhor prognóstico. Também mostraram 

queda na sua prevalência a leucoplasia pilosa e o sarcoma de Kaposi. Todavia, 

observou-se um aumento na prevalência de lesões papilomatosas, ao que os autores 

atribuíram uma reconstituição de células T funcionalmente incompleta nas fases iniciais 

da terapia anti-retroviral combinada. Por fim, foi observada relação entre a presença de 

candidíase e tabagismo. 

 

GREENSPAN et al. (2001)57 realizaram estudo retrospectivo de 1.280 

prontuários de pacientes HIV positivos nos EUA. Constatou-se, após a introdução da 

terapia anti-retroviral combinada, queda na prevalência de candidíase, leucoplasia 

pilosa e sarcoma de Kaposi, enquanto houve aumento dos níveis de linfócitos T CD4. 

Por sua vez, houve aumento de doença de glândula salivar associada ao HIV e lesões 

papilomatosas. O uso de terapia anti-retroviral combinada foi associado à maior 

prevalência de lesões papilomatosas. Os autores sugerem que o aumento de lesões 

papilomatosas está associado a uma reconstituição imune funcionalmente incompleta 

após a introdução da terapia anti-retroviral combinada. Dessa forma, a resposta imune 
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do paciente sofreria grandes alterações de acordo com os distintos patógenos, 

podendo, assim, levar ao surgimento destas lesões. 

 

DAL MASO et al. (2001)34, em revisão da literatura referente à epidemiologia 

dos tumores associados à aids em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

concluíram que o sarcoma de Kaposi tornou-se um dos cânceres mais comuns na 

África e apresentou um expressivo aumento em muitos países desenvolvidos. Todavia, 

desde o final dos anos 80, esta lesão vem apresentando uma tendência de redução, 

tanto pela introdução da terapia combinada, como em parte devido à menor freqüência 

de casos de aids entre homens homo/bissexuais promíscuos. O linfoma não-Hodgkin 

também mostrou uma queda na sua prevalência após a introdução da terapia 

combinada, embora de forma não tão expressiva quanto no caso do sarcoma de 

Kaposi. No entanto, em particular na Europa Oriental, esta lesão vêm-se mostrando 

mais prevalente desde 1995. Já as prevalências das demais doenças malignas, como 

carcinoma cervical invasivo e carcinoma anal, permaneceram inalteradas com a 

introdução da nova terapia. Por fim, os autores sugerem que a reconstituição imune 

parcial observada em decorrência desta terapia pode ter efeitos diferentes nos diversos 

tipos de cânceres. Dessa forma, diferentes níveis de CD4 estariam associados a 

diferentes tipos de tumores. 

 

KHONGKUNTHIAN et al. (2001)75 avaliaram, em uma área rural da 

Tailândia, 87 indivíduos soropositivos para o HIV cuja via predominante de infecção 

pelo HIV foi por relação sexual heterossexual. A prevalência total de lesões bucais foi 

de 38%, em especial a candidíase pseudomembranosa (10,3%), a leucoplasia pilosa 
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(11,5%), o eritema linear gengival (8%) e a candidíase eritematosa (6,9%). A maior 

parte dos pacientes (82,8%) não fazia uso de qualquer medicação anti-retroviral.  

 

TAPPUNI & FLEMING (2001)124, estudando 284 indivíduos HIV positivos na 

Inglaterra, observaram que indivíduos fazendo uso regular de terapia anti-retroviral 

dupla ou combinada apresentavam uma menor prevalência de lesões bucais que 

aqueles sem terapia anti-retroviral. A presença de lesões bucais mostrou-se fortemente 

associada a valores de linfócitos T CD4 abaixo de 200 células/mm3 e de carga viral 

acima de 3.000 cópias/ml. 

 

VOLKWEIS et al., em 2001135, após exame intra-oral em 42 pacientes com 

HIV e tuberculose em Porto Alegre, diagnosticaram lesões bucais em 78,6% dos casos, 

sendo as mais comuns a candidíase multifocal crônica (57,1%) e a candidíase 

pseudomembranosa (38,1%). A presença de leucoplasia pilosa e herpes zoster foram 

associadas a contagens de CD4 e relação celular CD4/CD8 bastante diminuídas. 

 

EYESON et al. (2002)41, na Inglaterra, observaram lesões bucais em 203 

indivíduos entre os quais a via predominante de contaminação pelo HIV foi por relação 

sexual homossexual. A prevalência de lesões bucais foi de 50,7%, particularmente 

úlceras orais recorrentes (23%), leucoplasia pilosa (10%), queilite angular (8%), 

gengivite ulcerativa necrosante (8%), eritema linear gengival (6%), úlceras orais não 

recorrentes (4%), sarcoma de Kaposi (3%), periodontite ulcerativa necrosante (3%), 

candidíase pseudomembranosa (3%) e candidíase eritematosa (3%). Pacientes do 

sexo masculino tiveram uma maior prevalência de candidíase e leucoplasia pilosa. 
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Tabagismo e carga viral acima de 400 cópias/ml mostraram associação a uma maior 

presença de doenças periodontais associadas ao HIV. 

 

FABRO et al., em 200242, no estado de Santa Catarina, observaram, em 200 

pacientes HIV positivos, as lesões de origem fúngica como as mais prevalentes 

(56,4%), seguida das de origem bacteriana (21%), de origem viral (9,7%) e das 

neoplasias (2,4%). A candidíase pseudomembranosa foi a lesão bucal mais prevalente 

(19,4%), seguida da queilite angular (17,3%), candidíase eritematosa (13,3%), gengivite 

(12,5%), gengivite ulcerativa necrosante e periodontite ulcerativa necrosante (8,5%), 

candidíase hiperplásica (6,5%), herpes simples (6%), leucoplasia pilosa (2,8%), 

estomatite aftosa recorrente (2,8%), aftas maiores (2,4%), pigmentação por AZT (2,4%), 

eritema linear gengival (2%), sarcoma de Kaposi (2%), petéquias (0,8%), linfoma não-

Hodgkin (0,4%), herpes zoster (0,4%) e molusco contagioso (0,4%). A maioria destas 

lesões, principalmente aquelas de origem fúngica, foi diagnosticada em pacientes com 

CD4 abaixo de 200 células/mm3. 

 

GIOVANI (2002)51 realizou uma análise retrospectiva de 115 prontuários de 

pacientes HIV positivos com idade superior a 50 anos atendidos entre julho de 1989 e 

dezembro de 2001 em um centro para atendimento odontológico a pacientes especiais 

em São Paulo. Noventa e oito (85,22%) dos pacientes apresentaram pelo menos uma 

lesão bucal, principalmente candidíase pseudomembranosa (36,52%), candidíase 

eritematosa (29,57%), gengivite convencional (24,35%), gengivite necrotizante 

(24,35%), queilite angular (19,13%), úlceras (18,26%), infecções por herpes simples 

(18,26%), leucoplasia pilosa (14,78%), periodontite necrotizante (13,91%), periodontite 
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convencional (13,04%), afta (7,83%), sarcoma de Kaposi (6,09%), herpes zoster 

(2,61%), eritema linear gengival (2,61%), condiloma acuminado (1,74%) e outras 

(4,35%). Os pacientes do sexo masculino foram mais acometidos por lesões bucais. 

Indivíduos com histórico de infecções oportunistas ou contagens de linfócitos T CD4 

abaixo de 500 células/mm3 apresentaram uma maior prevalência de lesões bucais. O 

Tabagismo foi associado a uma maior prevalência de candidíase. A associação de 

drogas anti-retrovirais proporcionou uma redução na quantidade de lesões bucais. 

 

GONZALEZ et al. (2002)54, em Porto Rico, observou, entre 163 pacientes 

HIV positivos, alta prevalência de cárie (94,5%) e doença periodontal (39,2%). A 

prevalência de lesões bucais entre indivíduos com contagens de linfócitos T CD4 

abaixo de 200 células/mm3 foi de 72,3%. Candidíase oral foi diagnosticada em 63,1% 

dos pacientes usuários de drogas injetáveis. 

 

Em 2002, GREENWOOD et al.59 realizaram estudo retrospectivo dos 

prontuários de 1.590 pacientes na Inglaterra, onde constataram que o uso de 

medicação anti-retroviral levou a queda na prevalência de lesões bucais, principalmente 

candidíase pseudomembranosa, candidíase eritematosa, leucoplasia pilosa e sarcoma 

de Kaposi. No entanto, o uso de anti-retrovirais foi associado a uma maior prevalência 

de lesões papilomatosas. 

 

MONTOYA (2002)84, observou, em 312 pacientes HIV positivos na Colômbia, 

a candidíase como a lesão bucal mais comum, acometendo 65,8% dos casos, 

principalmente nas formas pseudomembranosa (30%), eritematosa (21%), queilite 



 50 

angular (12%) e hiperplásica (2,8%). As demais lesões observadas foram leucoplasia 

pilosa (21,3%), gengivite e periodontite (17,1%), sarcoma de Kaposi (8,9%) e úlceras 

aftosas recorrentes (8,2%). Os locais da mucosa oral mais comumente acometidos 

foram palato duro e mole (34,4%), língua (32,2%), mucosa jugal (15,3%) e gengiva 

marginal (11,5%). 

 

TOVAR et al. (2002)128, em estudo na Venezuela, avaliaram a prevalência de 

manifestações bucais em 384 pacientes com predominante via de contaminação por 

relação sexual. Lesões bucais foram observadas em 64% dos casos, em especial a 

candidíase (26%), úlceras recorrentes (9%), leucoplasia pilosa (6%) e infecção por 

herpes simples (6%). Outras lesões observadas foram lesões papilomatosas, sarcoma 

de Kaposi, doença de glândula salivar e herpes zoster. 

 

RAMÍREZ-AMADOR et al. (2003)108, em estudo prospectivo de 1989 a 2001 

com 1.000 pacientes no México, perceberam queda significativa na prevalência de 

lesões bucais, principalmente candidíase oral e leucoplasia pilosa, no decorrer dos 

anos analisados. Também mostraram queda na sua prevalência o sarcoma de Kaposi, 

doença periodontal associada ao HIV, queilite angular, úlceras aftosas recorrentes, 

xerostomia e infecções por herpes simplex. A presença de lesões bucais, em especial 

candidíase oral e leucoplasia pilosa, foram relacionadas a baixos níveis de linfócitos T 

CD4 e alta carga viral plasmática.  

 

DE BERNARDIS et al. (2004)32, em estudo longitudinal com 70 pacientes 

HIV positivos sob terapia combinada na Itália, concluíram que os inibidores de protease 
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exercem direto efeito in vivo sobre a Candida spp. através da inibição das enzimas 

aspartil-proteinases. A Candida albicans e a Candida tropicalis foram isoladas em 90% 

dos casos, tanto daqueles usando inibidores de protease quanto daqueles usando 

inibidores não-análogos da transcriptase reversa. Logo, os autores sugerem que o 

efeito dos inibidores de protease é quantitativo, e não qualitativo na colonização da 

cavidade oral. 

 

GILEVA et al. (2004)50 realizaram estudo na Rússia analisando a freqüência 

e o espectro de lesões bucais em 104 usuários de drogas injetáveis infectados pelo 

HIV. Dentre os pacientes HIV positivos, a candidíase, principalmente na sua forma 

pseudomembranosa, foi a mais prevalente (32,7%), seguida de linfadenopatia regional 

(31%), infecções por herpes simples (15,4%), uma forma purulenta de queilite glandular 

(3,9%) e estomatite aftosa recorrente (2%). Já nos pacientes com aids, as mais 

prevalentes foram a xerostomia (100%), candidíase (84,6%), infecções herpéticas 

(principalmente herpes zoster) (53,8%), estomatite ulcerativa necrosante (50%), doença 

de glândula salivar (15,4%), estomatite aftosa recorrente (15,4%) e queilite glandular 

(7%). 

 

GREENSPAN et al. (2004)58 buscaram avaliar, em 503 mulheres HIV 

positivas nos EUA, a incidência de candidíase pseudomembranosa, candidíase 

eritematosa, leucoplasia pilosa e lesões papilomatosas, antes e após início da terapia 

anti-retroviral combinada. Percebeu-se expressivo declínio na prevalência de ambas as 

formas candidíase no decorrer do estudo. No entanto, em grande parte devido à 

pequena amostra, não houve alteração significativa na prevalência de leucoplasia 
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pilosa e lesões papilomatosas. Tabagismo e uso de heroína/metadona foram 

associados a maior incidência de candidíase. O uso de heroína/metadona também foi 

associado a maior incidência de lesões papilomatosas. Imediatamente após início da 

terapia combinada, observaram-se contagens menores de linfócitos T CD4 e carga 

viral. Carga viral acima de 40.000 cópias/ml foi associada a maior incidência e 

recorrência de candidíase, bem como a maior incidência de leucoplasia pilosa. 

Contagens de CD4 menores que 200 células/mm3 foram associadas a maior incidência 

de leucoplasia pilosa. 

 

KERDPON et al. (2004)72 realizaram estudo na Tailândia com 237 pacientes 

cuja via de infecção pelo HIV fora sexual. As lesões bucais mostraram-se altamente 

prevalentes, principalmente a candidíase oral, a leucoplasia pilosa e a doença 

periodontal associada ao HIV. Observou-se maior prevalência de lesões bucais entre 

pacientes jovens e tabagistas, bem como aqueles cuja contagens de linfócitos T CD4 

fosse inferior a 200 células/mm3.. 

 

NICOLATOU-GALITIS et al. (2004)87, em estudo prospectivo em 95 

pacientes na Grécia, observaram, em pacientes usando terapia anti-retroviral 

combinada, redução na prevalência de lesões bucais, principalmente candidíase oral. 

Os autores atribuem, ainda, à redução da candidíase oral, uma capacidade in vivo de 

inibidores de protease de inibir a secreção de enzimas aspartil proteinases e, por 

conseguinte, inibir a virulência da Candida. Foi constatado também aumento na 

prevalência de lesões bucais em pacientes com contagem de linfócitos T CD4 abaixo 

de 200 células/mm3. 
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OZKAYA-SAHIN et al. (2004)95, estudando infecções oportunistas em 61 

pacientes HIV positivos sob terapia anti-retroviral combinada na Turquia, observaram 

infecções oportunistas em 59% dos pacientes, sendo a mais comum a candidíase 

bucal, acometendo 13,3% da população estudada, sendo seguida por pneumonia por 

Pneumocystis carinii, tuberculose pulmonar e retinite por CMV. 

 

PETMY et al. (2004)103, avaliando a prevalência de micoses superficiais em 

148 pacientes HIV positivos no Camarões, constatou ser a candidíase oral a mais 

prevalente, sendo causada principalmente pela Candida albicans. Dentre os 79 

indivíduos com contagens de linfócitos T CD4, 67 apresentaram valores abaixo de 200 

células/mm3. 

 

PINHEIRO et al. (2004)104, em Recife, avaliaram 161 pacientes soropositivos 

para o HIV entre 1997 e 1999. A prevalência de lesões bucais foi de 33,5%, em 

especial a candidíase pseudomembranosa (11,8%), candidíase eritematosa (11,8%), 

leucoplasia pilosa (9,3%), queilite angular (5%), doença periodontal (4,4%), sarcoma de 

Kaposi (2,5%), ulcerações (2,5%), infecções por herpes simples (1,2%), xerostomia 

(1,2%) e lesões papilomatosas (0,6%). 

 

RANGANATHAN et al. (2004)109, após exame intra-oral em 1.000 indianos 

HIV positivos entre fevereiro de 2000 e fevereiro de 2003, constatou uma prevalência 

de lesões bucais de 86,6%, principalmente em homens. As lesões bucais mais 

comumente observadas foram, respectivamente, gengivite, periodontite, 
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hiperpigmentação melânica, candidíase, queilite angular, úlceras orais e leucoplasia 

pilosa oral. Observou-se associação entre o tabagismo e a presença de candidíase em 

homens. Homens também apresentaram uma maior prevalência de periodontite, 

candidíase e leucoplasia pilosa oral. 

 

MARCUS et al. (2005)79, a partir de entrevistas realizadas nos Estados 

Unidos com 2.109 indivíduos HIV positivos, buscaram avaliar a prevalência de lesões 

bucais brancas. Os autores constataram uma maior prevalências destas lesões em 

mulheres jovens, brancas, tabagistas, desempregadas, com diagnóstico de aids ou com 

baixas contagens de linfócitos T CD4. Indivíduos sob terapia anti-retroviral combinada 

mostraram 23 a 46% menos chance de apresentar uma lesão bucal branca. 

 

As manifestações bucais da infecção pelo HIV/aids mais prevalentes nos 

diversos estudos acima citados podem ser resumidas na tabela abaixo (tabela 1): 

 

Quadro 1 – Manifestações bucais da infecção pelo HIV mais prevalentes em 

estudos anteriores. 

Autor(es) País 
número de 

pacientes 
Lesões mais prevalentes 

NOUEL (1994) 
República 

Dominicana 
65 

Candidíase (54%), gengivite 

associada ao HIV (9%), leucoplasia 

pilosa (8%), infecção herpética 

(6%), sarcoma de Kaposi (6%) e 

úlceras orais (6%) e doença de 

glândula salivar (6%) 
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SILVA JÚNIOR et 

al. (1994) 
Brasil 584 

Candidíase pseudomembranosa 

(65,8%), candidíase atrófica 

(27,8%), queilite angular (19,6%) e 

leucoplasia pilosa (17,4%) 

MEJIA et al. (1996) Guatemala 222 Candidíase oral (27%) 

ANIL & 

CHALLACOMBE 

(1997) 

Índia 96 

Candidíase pseudomembranosa 

(64%), doença periodontal (23%), 

candidíase eritematosa (21%), 

queilite angular (13%) e leucoplasia 

pilosa (7%) 

ARENDORF et al. 

(1997) 
África do Sul 485 

Leucoplasia pilosa (18,6%), 

candidíase eritematosa (15,9%), 

candidíase pseudomembranosa 

(12,8%) e queilite angular (6%) 

FERREIRA et al. 

(1997) 
Brasil 69 

Candidíase eritematosa (24,6%), 

candidíase pseudomembranosa 

(13%) e leucoplasia pilosa (8,7%) 

HODGSON et al. 

(1997) 
Zâmbia 107 

Candidíase pseudomembranosa 

(18,7%), sarcoma de Kaposi (8,4%), 

candidíase eritematosa (6,5%), 

leucoplasia pilosa (4,7%) e doença 

periodontal (3,7%) 

NITTAYANANTA & 

CHUNGPANICH 

(1997) 

Tailândia 124 

Candidíase pseudomembranosa 

(53%), candidíase eritematosa 

(25%), leucoplasia pilosa (13%), 

úlceras atípicas (11%) e doença 

periodontal (7%) 

SCHMIDT-

WESTHAUSEN et 

al. (1997) 

Alemanha 70 

Candidíase pseudomembranosa 

(24%), leucoplasia pilosa (7%), 

Candidíase eritematosa (6%) e 

queilite angular (4%) 
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SCHUMAN et al. 

(1998) 

Estados 

Unidos 
871 

Eritema linear gengival (13,6%), 

candidíase pseudomembranosa 

(11,9%), gengivite ulcerativa 

necrosante (11,6%) e leucoplasia 

pilosa (6,8%) 

AGUIRRE et al. 

(1999) 
Espanha 72 

Eritema linear gengival (48,6%), 

periodontite ulcerativa necrosante 

(31,9%), candidíase eritematosa 

(22,2%) e queilite angular (9,7%) 

FERREIRA et al. 

(1999) 
Brasil 35 

Gengivite (76,4%), leucoplasia 

pilosa (32,3%) e úlceras aftosas 

recorrentes (23,5%) 

DIOS et al. (2000) Espanha 70 

Em 1992, candidíase 

pseudomembranosa (51,4%), 

periodontite (7,1%), gengivite (7,1%) 

e leucoplasia pilosa (4,2%). Em 

2000, candidíase 

pseudomembranosa (17,1%), 

periodontite (4,2%), gengivite (2,8%) 

e leucoplasia pilosa (2,8%) 

ORTEGA (2000) Brasil 1.200 

Candidíase pseudomembranosa 

(20,41%), candidíase eritematosa 

(18,08%), leucoplasia pilosa 

(15,41%) e queilite angular (14,91%) 

SCHMIDT-

WESTHAUSEN et 

al. (2000) 

Alemanha 103 

Leucoplasia pilosa (5,8%), queilite 

angular (4,8%) e candidíase 

pseudomembranosa (3,9%) 

KHONGKUNTHIAN 

et al. (2001) 
Tailândia 87 

Candidíase pseudomembranosa 

(10,3%), leucoplasia pilosa (11,5%), 

eritema linear gengival (8%) e 

candidíase eritematosa (6,9%) 
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TAPPUNI & 

FLEMING (2001) 
Inglaterra 284 

Pacientes sem terapia combinada, 

candidíase eritematosa (21%), 

candidíase pseudomembranosa 

(11%) e leucoplasia pilosa (8%). 

Pacientes sob terapia combinada, 

candidíase eritematosa (11%), 

candidíase pseudomembranosa 

(8%) e leucoplasia pilosa (4%) 

VOLKWEIS et al. 

(2001) 
Brasil 42 

Candidíase multifocal crônica 

(57,1%) e candidíase 

pseudomembranosa (38,1%) 

EYESON et al. 

(2002) 
Inglaterra 203 

Úlceras orais recorrentes (23%), 

leucoplasia pilosa (10%), queilite 

angular (8%) e gengivite ulcerativa 

necrosante (8%) 

FABRO et al. 

(2002) 
Brasil 200 

Candidíase pseudomembranosa 

(19,4%), queilite angular (17,3%) e 

candidíase eritematosa (13,3%) 

GIOVANI (2002) Brasil 115 

Candidíase pseudomembranosa 

(36,52%), candidíase eritematosa 

(29,57%), gengivite convencional 

(24,35%), gengivite necrosante 

(24,35%) e queilite angular (19,13%) 

GONZALEZ et al. 

(2002) 
Porto Rico 163 Candidíase oral (63,1%) 

MONTOYA (2002) Colômbia 312 

Candidíase pseudomembranosa 

(30%), leucoplasia pilosa (21,3%) e 

candidíase eritematosa (21%) 

TOVAR et al. 

(2002) 
Venezuela 384 

Candidíase (26%), úlceras 

recorrentes (9%), leucoplasia pilosa 

(6%) e infecções herpéticas (6%) 
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GILEVA et al. 

(2004) 
Rússia 104 

Em pacientes HIV positivos, 

candidíase (32,7%), linfadenopatia 

regional (31%), infecções por 

herpes simples (15,4%). Em 

pacientes com aids, xerostomia 

(100%), candidíase (84,6%), 

infecções herpéticas (53,8%) e 

estomatite necrosante (50%) 

KERDPON et al. 

(2004) 
Tailândia 237 

No sul, candidíase 

pseudomembranosa (42%), 

candidíase eritematosa (25%) e 

leucoplasia pilosa (21%). No norte, 

leucoplasia pilosa (38%), candidíase 

eritematosa (18%) e candidíase 

pseudomembranosa (15%) 

OZKAYA-SAHIN et 

al. (2004) 
Turquia 61 Candidíase bucal (13,3%) 

PINHEIRO et al. 

(2004) 
Brasil 161 

Candidíase pseudomembranosa 

(11,8%), candidíase eritematosa 

(11,8%), leucoplasia pilosa (9,3%) e 

queilite angular (5%) 

RANGANATHAN 

et al. (2004) 
Índia 1.000 

Em homens, gengivite (72,6%), 

periodontite (36,3%), 

hiperpigmentação (26,9%) e 

candidíase pseudomembranosa 

(17,7%). Em mulheres, gengivite 

(71,2%), hiperpigmentação (24,3%), 

periodontite (22,6%) e candidíase 

pseudomembranosa (10,6%) 
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3. HIPÓTESE 

 

Existe associação entre a prevalência das manifestações bucais de pacientes 

infectados pelo vírus da Imunodeficiência Humana e o uso e tipo de terapia anti-

retroviral. 

 

 



 60 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1- Objetivo geral 

 Analisar o efeito da terapia anti-retroviral na prevalência das 

manifestações bucais associadas à infecção pelo vírus da Imunodeficiência 

Humana em uma população proveniente de dois centros de referência no Rio de 

Janeiro – Brasil. 

 

4.2- Objetivos específicos 

 Realizar a análise temporal das variáveis estudadas; 

 Verificar se existem diferenças na prevalência de manifestações bucais 

dos pacientes portadores do HIV quando os pacientes são estratificados em 

relação às seguintes variáveis: 

- Uso e tipo de terapia anti-retroviral; 

- Sexo; 

- Idade; 

- Escolaridade; 

- Renda familiar mensal; 

- Nível socioeconômico; 
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- Via de transmissão do HIV; 

- Tabagismo; 

- Etilismo; 

- Uso de drogas; 

- Uso de drogas injetáveis; 

- Histórico de infecções oportunistas associadas à aids; 

- Contagem de linfócitos T CD4; 

- Número de cópias de RNA viral no sangue periférico. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro em 04 de novembro de 2004, sob o parecer no 191/04 

(anexo III). 

 

Foi realizado um estudo epidemiológico retrospectivo cuja fonte de dados 

foram os prontuários dos pacientes portadores do vírus HIV que compareceram para 

avaliação e tratamento odontológico ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e à Clínica de Estomatologia da 

Faculdade de Odontologia da UFRJ no período de 1988 a 2004. Todos os exames 

clínicos foram realizados por profissionais capacitados na identificação e diagnóstico 

das manifestações bucais da infecção pelo HIV/aids. 

 

 Coleta de dados 

Os instrumentos de coleta (anexo IV) foram preenchidos a partir das 

informações dos prontuários e usados para alimentar o banco de dados. Foram 

coletados dados relativos à presença, tipo e local de lesões bucais associadas ao HIV; 

bem como sexo; idade; escolaridade; renda familiar mensal; nível socioeconômico; via 

de transmissão; histórico de infecções oportunistas associadas à aids; contagem de 
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linfócitos T CD4; carga viral; tipo de terapia anti-retroviral em uso; tabagismo; etilismo e 

uso de drogas injetáveis. 

 

As variáveis idade, escolaridade e renda familiar mensal foram adaptadas 

com base nas categorias estabelecidas na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 2002, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE).66 

 

Posteriormente, para a análise estatística, a variável idade foi dividida em 

indivíduos de até 29 anos, entre 30 e 39 anos e acima de 40 anos. Da mesma forma, 

dividiu-se escolaridade em até 8 anos, entre 9 e 11 anos e acima de 12 anos. Por fim, 

renda familiar mensal foi dividida em até 2 salários-mínimos, entre 3 e 9 salários-

mínimos e acima de 10 salários-mínimos. 

 

O nível socioeconômico foi avaliado em relação a duas variáveis: 

escolaridade e renda familiar mensal. O nível socioeconômico foi dividido em alto, 

médio e baixo, conforme quadro abaixo (quadro 2). 

 

Quadro 2 – Categorias adotadas de nível socioeconômico. 

Grau de escolaridade 
Renda familiar mensal 

(em salários-mínimos) 
Nível Socioeconômico 

Até 8 anos Até 02 Baixo 

Até 8 anos Entre 03 e 09 Médio 

Entre 9 e 11 anos Até 09 Médio 

Acima de 12 anos ______ Alto 

_____ Acima de 10 Alto 
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Foram consideradas como infecções oportunistas definidoras de aids 

aquelas consideradas como categoria clínica C pela Classificação de 1993 do CDC 

para adolescentes e adultos infectados pelo HIV (anexo I).26 

 

De acordo com critérios estabelecidos pela International AIDS Society-

USA139, definiu-se terapia anti-retroviral combinada como: 

1. Um ou mais inibidores da transcriptase reversa análogos de 

nucleosídio associados ao menos a um inibidor de protease e/ou um 

inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídio; 

2. Três ou mais análogos de nucleosídeo inibidores da transcriptase 

reversa associados ao abacavir, mas sem inibidores de protease ou 

não-análogos de nucleosídeo inibidores da transcriptase reversa. 

 

Somente foram consideradas aquelas lesões bucais cujo diagnóstico tenha 

sido alcançado através de exame histo/citopatológico; teste terapêutico ou de acordo 

com os critérios definitivos estabelecidos pela EC-Clearinghouse e OMS40 (anexo V). 

 

De acordo com definição da Academia Americana de Periodontia (2000)2, 

considerou-se o eritema linear gengival, a gengivite ulcerativa necrosante e a 

periodontite ulcerativa necrosante como parte do grupo de doenças periodontais 

associadas a desordens imunológicas. 
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Foram considerados válidos os dados laboratoriais de até três meses 

anteriores ou um mês após a data do exame clínico. Os dados relativos à contagem de 

linfócitos T CD4 foram enquadrados nas categorias estabelecidas pela Classificação do 

CDC de 1993 para adolescentes e adultos infectados pelo HIV (anexo I).26  

 

Por sua vez, as categorias estabelecidas para carga viral estão de acordo 

com o estudo de GRABAR et al. (2005)55, bem como de acordo com critérios para início 

da terapia anti-retroviral estabelecidos pelo Ministério da Saúde16 e pela International 

AIDS Society – USA139. 

 

 Critérios de inclusão e exclusão 

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde14, foram considerados 

adultos pacientes com idade maior ou igual a 13 anos no dia da consulta. Dessa forma, 

para serem incluídos no estudo, os pacientes deveriam ter idade igual ou superior a 13 

anos e serem portadores do vírus HIV. Foram excluídos do estudo: pacientes com 

idade abaixo de 13 anos; aqueles cuja terapia anti-retroviral tenha sido alterada há 

menos de três meses do exame clínico; gestantes; bem como aqueles que estiverem 

participando de pesquisas com novos medicamentos anti-retrovirais. 

 

 Análise dos dados 

Para cada paciente, foram consideradas como entradas no banco de dados 

a data do primeiro exame clínico intra-bucal, bem como aquelas em que foi observada 

alguma lesão bucal nova ou houve alteração na terapia anti-retroviral. Para análise dos 

dados, os prontuários foram divididos, de acordo com o ano do exame clínico, em cinco 
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períodos: período I (1988 a 1990), período II (1991 a 1993), período III (1994 a 1996), 

período IV (1997 a 2000) e período V (2001 a 2004). 

 

Foram analisados 1012 prontuários, resultando em 1230 entradas no banco 

de dados. Em cada período, foram consideradas para o estudo 215 entradas no 

período I, 378 no período II, 77 no período III, 338 no período IV e 222 no período V. 

 

Durante a fase de coleta, foram realizadas análises parciais dos dados com 

finalidade do exercício do controle estatístico de qualidade e fornecer informações 

parciais e preliminares dos resultados. Estes resultados preliminares foram 

apresentados na 83rd General Session and Exhibition of the International Association of 

Dental Research (IADR) e na 22ª Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa 

Odontológica (SBPqO).45,91,92 

 

Foi realizado um estudo descritivo das variáveis estudadas, bem como 

associações entre essas e uma análise de tendência temporal. Os dados obtidos foram 

analisados através dos testes estatísticos Qui-Quadrado e, no caso das análises 

temporais, Qui-quadrado para tendência quando necessário (p<0,05). 
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6. RESULTADOS 

 

 Análise descritiva dos dados 

Das 1230 entradas no bando de dados, 920 (74,8%) eram do sexo masculino 

e 310 (25,2%) do sexo feminino. Em 19 casos, não constavam dados referentes à idade 

dos pacientes. Pacientes tinham idade entre 30 e 39 anos (514 casos; 42,4%), seguido 

de 20 a 29 anos (294 casos; 24,3%), 40 a 49 anos (280 casos; 23,1%), mais de 50 

anos (112 casos; 9,2%) e 13 a 19 anos (11 casos; 0,9%). 

 

Quanto à escolaridade, tal dado não constava no banco de dados em 186 

casos. Dentre os demais, foi observada maior freqüência de indivíduos com 2º grau 

completo (300; 28,7%), 3º grau incompleto/completo (235; 22,5%), 1º grau completo 

(203; 19,4%), 1º grau incompleto (190; 18,2%), 2º grau incompleto (91; 8,7%) e 

analfabeto (25; 2,4%). 

 

Em 501 casos, não havia dados disponíveis sobre renda familiar mensal. 

Dentre os demais, 260 (51,9%) tinham renda de até 2 salários-mínimos, seguidos de 3 

a 4 salários-mínimos (134; 26,7%), 5 a 9 salários-mínimos (76; 15,2%), 10 a 19 

salários-mínimos (24; 4,8%) e mais de 20 salários-mínimos (7; 1,4%). 
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Somente 660 entradas do banco de dados puderam ser classificadas quanto 

ao nível socioeconômico. Os pacientes foram classificados como apresentando nível 

socioeconômico alto em 256 (38,8%) dos casos, seguido de médio (240; 36,4%) e 

baixo (164; 24,8%). 

 

Somente 719 entradas continham dados referentes ao modo de infecção 

pelo HIV. O modo de infecção foi predominantemente por relação sexual (627; 87,2%), 

seguido de receptor de transfusão sanguínea (46; 6,4%), uso de drogas injetáveis (17; 

2,4%) e transmissão vertical (2; 0,3%). Em 3,8% dos casos, os pacientes não souberam 

precisar a via de infecção pelo HIV. 

 

Do total de 927 entradas com dados sobre tabagismo, 547 (59%) negavam 

possuir tal hábito, 227 (24,5%) fumavam de 1 a 10 cigarros/dia, 104 (11,2%) de 11 a 20 

cigarros/dia e 49 (5,3%) mais de 20 cigarros/dia. 

 

Em relação ao etilismo, a análise dos 844 prontuários com dados válidos 

revelou que 536 (63,5%) dos pacientes negaram ser etilistas, enquanto que 255 

(30,2%) relataram etilismo uma a duas vezes/semana, 37 (4,4%) mais de cinco 

vezes/semana, 12 (1,4%) menos de uma vez/semana e 4 (0,5%) de três a quatro 

vezes/semana. 

 

Em relação ao uso de drogas, 162 (18,6%) dos pacientes admitiram uso 

destas. Estas drogas eram injetáveis em 67 (41,3%) dos casos. 
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Em 44,4% dos casos, os pacientes apresentavam um histórico de pelo 

menos uma infecção oportunista. A mais prevalente foi a tuberculose (289; 23,5%), 

seguida da pneumocistose (198; 16,1%), toxoplasmose (121; 9,8%), sarcoma de 

Kaposi (70; 5,7%), infecção por CMV (68; 5,5%), criptococose (26; 2,1%), linfoma 

primário em cérebro (25; 2%), histoplasmose (12; 1%), micobacteriose atípica (5; 0,4%) 

e criptosporidiose (4; 0,3%). 

 

Em relação ao tipo de terapia anti-retroviral, 589 (47,9%) não faziam uso 

regular de terapia anti-retroviral, 151 (12,3%) estavam sob monoterapia, 113 (9,2%) sob 

terapia dupla e 377 (30,7%) sob terapia combinada. Dentre os pacientes sob terapia 

combinada, 74,5% estavam usando inibidores de protease no esquema anti-retroviral. 

 

Dentre as 1230 entradas no banco de dados, 554 (45%) apresentaram 

lesões bucais: 348 (28,3%) apresentaram uma lesão, 147 (12%) duas lesões, 52 (4,2%) 

três lesões e 7 (0,6%) quatro lesões. As localizações intra-orais mais comumente 

acometidas por lesões foram língua (29,5%), palato (20,9%), lábios (13,6%), mucosa 

jugal (13,4%), gengiva (11,5%) e soalho de boca (5,7%). 

 

 As lesões bucais mais comumente observadas foram a candidíase 

pseudomembranosa (18,1%), candidíase eritematosa (14%), leucoplasia pilosa (7,9%), 

queilite angular (6,6%), estomatite aftosa recorrente (4%), sarcoma de Kaposi (3,7%,), 

eritema linear gengival (2,4%), úlceras inespecíficas (2,2%), gengivite ulcerativa 

necrosante (1,4%), periodontite ulcerativa necrosante (1,2%), herpes labial (1,2%), 
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lesões papilomatosas (0,8%), estomatite herpética (0,7%), doença de glândula salivar 

(0,4%), linfadenopatia (0,3%), candidíase hiperplásica (0,2%), estomatite necrosante 

(0,1%) e linfoma não-Hodgkin (0,1%) (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Análise descritiva da prevalência de lesões bucais. Rio de 

Janeiro, 1988 a 2004. 

Lesões bucais n % 

Candidíase 

          Candidíase pseudomembranosa 

          Candidíase eritematosa 

          Queilite angular 

          Candidíase hiperplásica 

376 

240 

175 

82 

3 

30,6% 

19,5% 

14,2% 

6,7% 

0,2% 

Leucoplasia pilosa 91 7,4% 

Doenças periodontais associadas a desordens 

imunológicas 

          Eritema linear gengival 

         Gengivite ulcerativa necrosante 

          Periodontite ulcerativa necrosante 

61 

31 

20 

16 

5% 

2,5% 

1,6% 

1,3% 

Úlceras aftosas recorrentes 49 4% 

Sarcoma de Kaposi 48 3,9% 

Úlceras inespecíficas 27 2,2% 

Infecções por herpes simples 

          Herpes labial 

          Estomatite herpética 

23 

14 

9 

1,9% 

1,1% 

0,7% 

Lesões papilomatosas 10 0,8% 

Doença de glândula salivar 5 0,4% 

Linfadenopatia 4 0,3% 

Estomatite necrosante 1 0,1% 

Linfoma não-Hodgkin 1 0,1% 

 



 71 

Dentre as 1230 entradas do banco de dados, somente em 497 havia dados 

válidos de contagens de linfócitos T CD4. Os pacientes geralmente tinham CD4 entre 

200 e 499 células/mm3 (232; 46,7%), abaixo de 199 células/mm3 (168; 33,8%) e acima 

de 500 células/m3 (97; 19,5%). A mediana das contagens de linfócitos T CD4 foi de 298 

células/mm3. 

 

Em relação à carga viral, somente em 374 entradas havia dados válidos de 

carga viral. Os pacientes em geral apresentavam até 399 cópias/ml (138; 36,9%), entre 

400 e 9.999 cópias/ml (93; 24,9%), entre 10.000 e 99.999 cópias/ml (81; 21,7%) e 

acima de 100.000 cópias/ml (62; 16,6%). A mediana da carga viral foi de 2.650 

cópias/ml. 

 

 Associações entre as variáveis estudadas 

Demonstrou-se uma maior prevalência de lesões bucais em pacientes do 

sexo masculino (p<0,001) (gráfico 1), principalmente de leucoplasia pilosa (p=0,003) e 

sarcoma de Kaposi (p=0,001) (gráfico 2). 
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Gráfico 1 – Prevalência de lesões bucais segundo sexo dos pacientes 

analisados. 
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Gráfico 2 – Prevalência de leucoplasia pilosa e sarcoma de Kaposi de 

acordo com sexo. 
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As variáveis idade, renda familiar mensal e modo de infecção pelo HIV não 

apresentaram correlação estatística com a presença de lesões bucais. Por sua vez, 

pacientes com grau de escolaridade acima de 12 anos de estudo mostraram forte 

associação a uma maior prevalência de sarcoma de Kaposi (p=0,001). Da mesma 

forma, pacientes com nível socioeconômico alto apresentaram maior prevalência de 

sarcoma de Kaposi (p=0,002) e candidíase pseudomembranosa (p=0,038) (gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Associação entre a presença de candidíase pseudomembranosa 

e sarcoma de Kaposi em relação ao nível socioeconômico. 

 

Pacientes tabagistas apresentaram uma prevalência maior de candidíase 

(p=0,011), principalmente na sua forma pseudomembranosa (p=0,006), bem como uma 
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menor prevalência de eritema linear gengival (p=0,033). O etilismo não mostrou 

associação estatística à presença de lesões bucais. 

 

Pacientes usuários de drogas, injetáveis ou não, apresentaram uma maior 

prevalência de úlceras inespecíficas (p=0,05), enquanto que em usuários de drogas 

injetáveis observou-se queilite angular com maior freqüência (p=0,042). 

 

Pacientes com histórico de infecções oportunistas apresentaram forte 

associação a uma maior prevalência de lesões bucais (p<0,001) (gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Prevalência de lesões bucais segundo histórico de infecções 

oportunistas associadas à aids. 
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Tal associação foi particularmente significativa em relação à candidíase 

pseudomembranosa (p<0,001), candidíase eritematosa (p=0,003), úlceras inespecíficas 

(p=0,018) e sarcoma de Kaposi (p<0,001) (gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Associação entre histórico de infecções oportunistas e presença 

de lesões bucais. 

 

O uso da terapia anti-retroviral combinada foi fortemente associado a uma 

menor prevalência de lesões bucais (p<0,001) (gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Distribuição da prevalência de lesões bucais segundo tipo de 

terapia anti-retroviral. 

 

Esta redução foi mais significativa em relação à candidíase 

pseudomembranosa (p<0,001), queilite angular (p=0,013), eritema linear gengival 

(p<0,001), úlceras inespecíficas (p=0,021) e sarcoma de Kaposi (p<0,001) (gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Associação entre presença de lesões bucais e tipo de terapia 

anti-retroviral. 

 

Pacientes com contagens de linfócitos T CD4 abaixo de 199 células/mm3 

apresentaram uma maior prevalência de lesões bucais (p<0,001). Tal achado foi 

estatisticamente significante em relação a candidíase pseudomembranosa (p<0,001), 

candidíase eritematosa (p<0,001), queilite angular (p<0,001), eritema linear gengival 

(p=0,006) e úlceras inespecíficas (p=0,007). Em contrapartida, foi observada maior 

prevalência de lesões papilomatosas em indivíduos com contagens de linfócitos T CD4 

acima de 500 células/mm3 (p=0,05) (tabela 2). 
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Tabela 2 – Prevalência de lesões bucais segundo contagem de linfócitos T 

CD4. Rio de Janeiro, 1988 a 2004. 

Lesões bucais 

Contagem de linfócitos T CD4 (em 

células/mm3) 

até 199 200 a 499 acima de 500 

Lesões bucais 58% 32% 27% 

Candidíase pseudomembranosa 19% 7% 3% 

Candidíase eritematosa 24% 11% 4% 

Queilite angular 10% 3% 0% 

Eritema linear gengival 9% 3% 1% 

Úlceras inespecíficas 3% 0% 0% 

Lesões papilomatosas 0% 1% 3% 

 

Contagens de linfócitos T CD4 abaixo de 199 células/mm3 mostraram forte 

associação estatística ao uso da terapia anti-retroviral combinada (p<0,001) (gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Distribuição dos tipos de terapia anti-retroviral de acordo com as 

categorias de contagens de linfócitos T CD4 (em células/mm3). 

 

Constatou-se associação entre maiores níveis de carga viral e a presença de 

lesões bucais (p=0,011), em especial a candidíase eritematosa (p=0,021) e a gengivite 

ulcerativa necrosante (p=0,008) (tabela 3). 
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Tabela 3 – Prevalência de lesões bucais segundo carga viral. Rio de Janeiro, 

1988 a 2004. 

Lesões bucais 

Carga viral (em cópias/ml) 

até 399 

400 a 

9.999 

10.000 a 

99.999 

acima de 

100.000 

Lesões bucais 32% 44% 41% 57% 

Candidíase eritematosa 7% 10% 20% 18% 

Gengivite ulcerativa 

necrosante 
0% 1% 1% 7% 

 

Valores de carga viral inferiores a 399 cópias/ml foram associados ao uso da 

terapia anti-retroviral combinada (p<0,001) (gráfico 9). 
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Gráfico 9 – Freqüência do tipo de terapia anti-retroviral em uso segundo os 

valores de carga viral (em cópias/ml). 
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 Análise temporal das variáveis estudadas 

Através dos períodos analisados, observou-se uma tendência altamente 

significante de aumento na prevalência de mulheres infectadas pelo vírus HIV (p<0,001) 

(gráfico 10). Da mesma forma, contatou-se um aumento na prevalência de indivíduos 

com mais de 40 anos (p<0,001) (gráfico 11), com menos de 8 anos de escolaridade 

(p<0,001) (gráfico 12) e com nível socioeconômico baixo e médio (p<0,001) (gráfico 

13). A análise temporal da variável renda familiar mensal não se mostrou 

estatisticamente significante. Os resultados das análises temporais das variáveis sexo, 

idade, escolaridade e nível socioeconômico podem ser observados nos gráficos de 10 a 

13. 
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Gráfico 10 – Freqüência de indivíduos HIV positivos segundo sexo e período 

estudado. 
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Gráfico 11 – Distribuição dos casos por idade, segundo período de tempo 

analisado. 
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Gráfico 12 – Análise da variável escolaridade em relação aos períodos 

analisados. 
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Gráfico 13 – Distribuição dos casos por nível socioeconômico, de acordo 

com os períodos analisados. 

 

No decorrer do estudo, não foi observada alteração significativa na 

prevalência total de pacientes com histórico de infecções oportunistas definidoras de 

aids. Todavia, em relação a cada infecção oportunista estudada, houve uma redução 

significativa na prevalência de sarcoma de Kaposi (p=0,033) e pneumocistose 

(p=0,047), enquanto que houve aumento na prevalência de tuberculose (p=0,016) 

(gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Comportamento das prevalências de infecções oportunistas 

associadas à aids no decorrer dos períodos. 

 

Através dos períodos analisados, constatou-se aumento na prevalência de 

terapia anti-retroviral combinada, o qual mostrou forte significância estatística (p<0,001) 

(gráfico 15). 
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Gráfico 15 – Análise temporal do tipo de terapia anti-retroviral. 

 

Houve redução na prevalência total de lesões bucais no decorrer dos 

períodos analisados (p=0,006) (gráfico 16). 
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Gráfico 16 – Análise temporal da prevalência de lesões bucais. 

 

Esta redução foi mais significativa em relação a candidíase 

pseudomembranosa (p<0,001), queilite angular (p=0,05) e sarcoma de Kaposi 

(p=0,015). Por outro lado, foi observado um aumento na prevalência de lesões 

papilomatosas (p=0,05) e de doença de glândula salivar associada ao HIV (p=0,045) 

(gráfico 17). 
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Gráfico 17 – Prevalência das principais lesões bucais no decorrer dos 

períodos analisados. 

 

Por fim, em relação às contagens de linfócitos T CD4 e à carga viral, tais 

dados não se encontravam disponíveis nos prontuários até o ano de 1997, quando foi 

implantado o programa brasileiro de combate à infecção pelo HIV/aids. Portanto, torna-

se inviável a realização de uma análise temporal do comportamento dessas variáveis. 
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7. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, foram avaliados 1012 prontuários ao longo de 16 anos em dois 

centros destinado ao atendimento odontológico ao paciente HIV positivo na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A partir desses prontuários, foram 

consideradas 1230 entradas no banco de dados. 

 

As 218 entradas repetidas de prontuários no banco de dados, dentro do 

universo de 1230 entradas, constitui número muito pequeno e que, portanto, 

dificilmente influenciou a tendência dos resultados obtidos em relação aos dados 

repetidos. Por outro lado, caso tais repetições não fossem feitas, algumas lesões bucais 

incomuns observadas nesse estudo, como a doença de glândula salivar associada ao 

HIV – diagnosticada em apenas cinco casos –, poderiam não ter sido expressas da 

maneira mais fidedigna quanto à sua prevalência e relevância clínica em virtude de 

entradas prévias no banco de dados. 

 

Em 19 entradas, correspondendo a 16 prontuários, dados referentes à idade 

dos pacientes estavam ausentes. Muito embora pacientes com idade abaixo de 13 anos 

tenha sido um de nossos critérios de exclusão, optou-se por não excluir essas entradas 
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no banco de dados. Isso porque essas já faziam parte de um banco de dados anterior 

onde constavam pacientes adultos HIV positivos atendidos no serviço. Além disso, 

embora alguns desses prontuários tenham sido perdidos, os demais foram revistos e, 

embora a idade não constasse dentre os dados, o avançado estado de envelhecimento 

dos prontuários, o ano do exame clínico intra-oral e o fato de nenhum desses pacientes 

jamais ter sido acompanhado pela pediatria representavam fortes indícios de que todos 

tinham idade superior a 13 anos. 

 

Em 1988, a UFRJ constituía um dos poucos centros de referência nacionais 

voltados para tal atendimento e o único no Estado do Rio de Janeiro, recebendo 

pacientes de diversas localidades. Desde então, embora novas unidades tenham sido 

criadas, a UFRJ mantêm-se como importante centro estadual no atendimento 

odontológico ao paciente soropositivo para o HIV. 

 

Todavia, entre 1994 e 1996, a clínica odontológica mudou de local e passou 

por diversos problemas estruturais. Em conseqüência disto, diversos pacientes 

buscaram atendimento em outras unidades e não retornaram para dar continuidade ao 

tratamento. Nesse estudo, isso se traduz no reduzido número de pacientes atendidos, 

reduzindo a confiabilidade dos resultados obtidos nesse período. 

 

Em 1997, novos profissionais ingressaram na clínica e teve início projetos de 

pesquisa voltados ao diagnóstico de doença periodontal associada a desordens 

imunológicas e de leucoplasia pilosa. Em virtude disso, os profissionais receberam 
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capacitação específica para essas lesões, apurando ainda mais o diagnóstico dessas 

lesões bucais. 

 

Também a partir de 1997, o início do programa brasileiro de combate à aids 

levou a uma ampla distribuição dos medicamentos anti-retrovirais para a população. 

Juntamente com os anti-retrovirais, criou-se uma rede de laboratórios capacitada para a 

realização de exames de contagem de linfócitos T CD4 e carga viral, tornando esses 

exames, até então só realizado por laboratórios particulares e poucos laboratórios 

públicos, disponíveis para toda a população.76 Mesmo assim, é comum nos centros de 

referência para atendimento ao paciente HIV positivo a falta de materiais destinados à 

realização desses exames. 

 

Ao longo dos períodos estudados, observou-se progressivo aumento na 

prevalência de mulheres infectadas pelo HIV. Este processo de feminização da 

epidemia já fora relatado no Brasil pelo Ministério da Saúde (2004)17 e por Souto 

(2004)120. 

 

De acordo com a UNAIDS129, as mulheres são mais susceptíveis á infecção 

pelo HIV do que os homens, o que reflete no expressivo aumento ao redor do mundo 

na prevalência de mulheres infectadas pelo HIV. 

 

Em diversos países do mundo, tem sido observado um aumento no número 

de mulheres infectadas pelo HIV, as quais, na África sub-sahariana, correspondem 

atualmente por 57% dos adultos e 75% dos jovens infectados pelo HIV. Em grande 
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parte, tal dado se dá pela grande ocorrência de violência sexual contra mulheres, 

principalmente nas classes sociais mais baixas, pelo uso pouco freqüente de 

preservativos, bem como por um papel social de submissão da mulher em relação ao 

homem.38,129 

 

Além disso, neste estudo constatou-se, ainda, um progressivo aumento na 

prevalência de indivíduos com baixa escolaridade e nível socioeconômico de baixo a 

médio, indicando uma pauperização da infecção pelo HIV. Este processo vêm sendo 

observado em diversos países do mundo, como o Brasil, o Peru, ou mesmo países 

desenvolvidos, como os EUA, onde a epidemia vem se concentrando nos grupos 

sociais que tradicionalmente têm acesso limitado a medidas preventivas, atendimento 

médico e terapias adequadas.17,27,94,120,132 

 

No entanto, a pauperização da infecção pelo HIV não se refletiu na renda 

familiar mensal, a qual não mostrou aumento estatisticamente significativo na sua 

prevalência. Essa variável é freqüentemente subnotificada em estudos 

epidemiológicos.10,123 Em nosso estudo, tais dados estavam ausentes em 677 

prontuários. Dessa forma, esse dado pode estar relacionado ao baixo número da 

amostra de pacientes cuja renda mensal era conhecida. 

 

Outro aspecto atual desta epidemia, o aumento na prevalência de indivíduos 

mais velhos HIV positivos – envelhecimento da infecção pelo HIV – já foi anteriormente 

descrito, especialmente em países desenvolvidos. Estes países destacam-se por seus 

programas de combate à infecção pelo HIV, com forte enfoque em ações preventivas, 
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como uso de preservativos e abstinência sexual.134 Além disso, observa-se que os 

pacientes têm amplo acesso à terapia anti-retroviral, levando a um aumento da 

expectativa de vida dos pacientes HIV positivos, o que explica, portanto, o observado 

aumento na prevalência de indivíduos acima de 50 anos nestes países.122 

 

No Brasil, este fenômeno também têm sido observado em virtude do 

programa de distribuição ampla e gratuita da terapia anti-retroviral para a população 

brasileira.17,76 Nosso estudo reflete estes dados através do expressivo aumento 

observado de indivíduos com idade acima de 40 anos. 

 

Em nosso estudo, as lesões bucais mostraram-se prevalentes, acometendo 

45% dos pacientes, especialmente a candidíase, tal qual observado por PINHEIRO et 

al. (2004)104, KERDPON (2004)72, RAMÍREZ-AMADOR et al. (2003)108, FABRO et al. 

(2002)42, ORTEGA (2000)94 e FERREIRA et al. (1999)43. 

 

A prevalência da candidíase foi de 30,6%, resultado similar ao de estudos 

anteriores no Brasil, como os desenvolvidos por PINHEIRO et al. (2004)104 e ORTEGA 

(2000)94, que observaram prevalências de 28,6% e 32,83%, respectivamente. 

 

Comum a ambos estes estudos é a presença da forma pseudomembranosa 

da candidíase como a mais comum, sendo a candidíase hiperplásica a menos 

freqüente.94,104 Esse estudo mostra prevalências semelhantes destas duas lesões, bem 

como para a candidíase eritematosa. 
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Já a queilite angular apresentou prevalência de 5% no estudo de PINHEIRO 

et al. (2004)104, contra 17,3% no de FABRO et al. (2002)42. A prevalência de 6,7% em 

nosso estudo pode ser explicada pelas características da população estudada. FABRO 

et al. (2002)42 avaliaram a prevalência de lesões bucais entre pacientes HIV positivos 

atendidos no hospital-dia, nos ambulatórios ou internados no setor de infectologia. Já 

PINHEIRO et al. (2004)104, assim como nosso estudo, avaliaram esta prevalência entre 

pacientes em uma clínica para tratamento odontológico em Recife. 

 

Tais prevalências das diferentes formas de candidíase são inferiores àquelas 

relatadas em estudos provenientes de países com difícil acesso à terapia anti-retroviral, 

como Nigéria, estando mais semelhante a estudos em países desenvolvidos, como 

Grécia e Espanha, onde há amplo acesso a esses medicamentos.5,8,87 

 

Uma maior prevalência do sarcoma de Kaposi têm sido associada à via de 

contaminação por relação sexual homossexual e a um maior grau de 

imunossupressão.34,106 

 

O sarcoma de Kaposi não têm sido observado em estudos na Ásia onde a 

via de contaminação predominante é por relação sexual heterossexual.7,72,75,90,109 

 

Da mesma forma, EYESON et al. (2002)41 observou uma prevalência de 3% 

do sarcoma de Kaposi em 203 indivíduos entre os quais a via predominante de 

contaminação pelo HIV foi por relação sexual homossexual. 
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Em nosso estudo, a via sexual foi a principal forma de contágio pelo HIV. 

Todavia, na maioria dos prontuários não constavam dados quanto à via hetero ou 

homossexual. O sarcoma de Kaposi foi diagnosticado em 3,9% dos pacientes, estando 

de acordo com prevalências observadas por estudos no Brasil, no quais a via sexual 

homossexual foi uma das principais formas de contaminação pelo HIV.42,51,94,104 

 

Assim como a candidíase e o sarcoma de Kaposi, a leucoplasia pilosa é uma 

das lesões bucais mais comumente associadas à infecção pelo HIV/aids. A prevalência 

dessa lesão vem mostrando-se altamente variável entre os estudos publicados, de 

2,4% a 38%.8,72 

 

ANIL & CHALLACOMBE (1997)7 sugeriram que uma maior prevalência de 

leucoplasia pilosa estaria associada a um subtipo diferente do HIV ou a uma maior 

prevalência da via de infecção pelo HIV por relação sexual homossexual. 

 

Neste estudo, a prevalência dessa lesão foi de 7,4%, semelhante a estudos 

anteriores no Brasil, na Alemanha e na Espanha.5,104,116 Outros estudos no Brasil, no 

entanto, relataram prevalências de leucoplasia pilosa de 14,78% e 15,41%.51,94 

 

O resultado observado nesse estudo deve-se em grande parte aos critérios 

diagnósticos utilizados, bem como à crescente prevalência de mulheres no decorrer dos 

períodos analisados. Isto porque a leucoplasia pilosa é menos prevalente no sexo 

feminino.41,109 Além disso, a capacitação dos profissionais voltada para a leucoplasia 

pilosa em 1997, bem como a utilização de critérios definitivos para o diagnóstico das 
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lesões bucais, podem ter contribuído para a menor prevalência observada de 

leucoplasia pilosa neste estudo. 

 

A prevalência das doenças periodontais associadas a desordens 

imunológicas em nosso trabalho está semelhante às observadas por ORTEGA (2000)94 

e GIOVANI (2002)51 com pacientes sob terapia anti-retroviral combinada no Brasil. 

Esses resultados são inferiores a estudos na Tailândia e Camboja, onde foram 

estudadas populações sem acesso a terapia anti-retroviral.12,110 Tal qual a leucoplasia 

pilosa, a capacitação profissional em 1997 foi também voltada para as doenças 

periodontais associadas a desordens imunológicas, justificando em parte a reduzida 

prevalência destas lesões nesse estudo. 

 

GONÇALVES et al. (2005)53 sugerem que os diversos medicamentos 

utilizados na terapia anti-retroviral e na profilaxia para infecções oportunistas em 

pacientes soropositivos para o HIV contribuem para reduzir a prevalência e a 

severidade de doença periodontal nestes pacientes. Isso ocorreria em grande parte 

devido a uma mudança na microbiota periodontal desses pacientes, com aumento na 

prevalência de microrganismos não associados à periodontite crônica, tais como 

Enterococcus faecalis, Candida albicans e Candida dubliniensis.52 

 

Além disso, a maioria dos pacientes sob terapia anti-retroviral combinada 

faziam uso de inibidores de protease. Esses medicamentos inibem as enzimas aspartil 

proteinases da Candida albicans, as quais são um importante fator de virulência desse 
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microorganismo.32,87 Dessa forma, esse fator também pode ter contribuído para a 

redução na prevalência dessas lesões.  

 

É interessante notar, ainda, a presença de lesões papilomatosas e doença 

de glândula salivar associada ao HIV entre aquelas observadas neste estudo. A 

prevalência de lesões papilomatosas na população brasileira já fora descrita por 

PINHEIRO et al. (2004)104 e GIOVANI (2002)55. No entanto, a doença de glândula 

salivar associada ao HIV, embora descritas em estudos internacionais, ainda não havia 

sido observada na população brasileira.13,42,43,44,51,57,94,104,119,135 

 

No decorrer dos períodos estudados, constatou-se redução na prevalência 

total de lesões bucais – em especial candidíase pseudomembranosa, queilite angular e 

sarcoma de Kaposi –, bem como aumento nas prevalências de lesões papilomatosas e 

doença de glândula salivar associada ao HIV. A introdução da terapia anti-retroviral 

combinada foi fortemente associada à expressiva redução observada na prevalência 

total de lesões bucais, principalmente em relação à candidíase pseudomembranosa, 

queilite angular, eritema linear gengival, úlceras inespecíficas e sarcoma de Kaposi. 

Tais resultados estão de acordo aos estudos de NICOLATOU-GALITIS et al. (2004)87, 

RAMÍREZ-AMADOR et al. (2003)108, GREENWOOD et al. (2003)59, EYESON et al. 

(2002)41, GREENSPAN et al. (2001)57, TAPPUNI & FLEMING (2001)124, ORTEGA 

(2000)94 e SCHMIDT-WESTHAUSEN et al. (2000)116. 

 

Muito embora a terapia anti-retroviral combinada tenha sido associada a uma 

menor prevalência de úlceras inespecíficas, não se observou redução na prevalência 
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dessa lesão ao longo dos períodos estudados. Esse achado pode estar relacionado à 

baixa prevalência de úlceras inespecíficas nesse estudo, acometendo apenas 2,2% dos 

casos. 

 

Particularmente em relação ao eritema linear gengival, pacientes sob 

monoterapia ou que não estavam fazendo uso regular de terapia anti-retroviral 

apresentaram uma prevalência inferior dessa lesão em relação aqueles pacientes sob 

terapia anti-retroviral combinada. Tal achado provavelmente deve-se à capacitação 

profissional realizada no serviço em 1997, bem como ao ingresso, no mesmo ano, de 

novos profissionais com experiência em periodontia. Dessa forma, o diagnóstico do 

eritema linear gengival foi mais apurado a partir de 1997 do que nos períodos 

anteriores, quando a maioria dos pacientes encontrava-se sob monoterapia ou sem 

qualquer terapia anti-retroviral. 

 

Já em relação á candidíase, podem ter contribuído para a redução na sua 

prevalência a grande utilização de inibidores de protease na terapia anti-retroviral 

combinada, inibindo, portanto, as enzimas aspartil proteinases da Candida albicans.32,87 

 

Por sua vez, em relação à leucoplasia pilosa, alguns estudos, como o de 

RAMÍREZ-AMADOR et al. (2003)108, EYESON et al. (2002)41 e GREENSPAN et al. 

(2001)57, relatam também uma redução em sua prevalência após a introdução da 

terapia anti-retroviral combinada. Neste estudo, tal resultado não foi observado no 

decorrer dos períodos analisados. Esse achado pode estar relacionado ao diagnóstico 

das lesões bucais, que foi de acordo com critérios diagnósticos definitivos, bem como 
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com a crescente prevalência de mulheres e com a capacitação profissional realizada no 

serviço em 1997, estabelecendo critérios mais rígidos para o seu diagnóstico. 

 

DIAS et al. (2005)35 ressaltam a importância de estabelecer um diagnóstico 

definitivo ao comentarem que um diagnóstico baseado apenas em critérios clínicos 

pode levar o profissional a indicar um tratamento inadequado, uma vez que diferentes 

fatores podem provocar lesões bucais semelhantes. Os autores sugerem, portanto, o 

exame citopatológico como método simples, seguro, não invasivo e de baixo custo para 

o diagnóstico da leucoplasia pilosa. 

 

Essa opinião é corroborada pelos estudos de MILAGRES et al. (2004)82 e 

ITIN (1993)67, que enumeram, dentre os possíveis diagnósticos diferenciais para a 

leucoplasia pilosa, a candidíase hiperplásica, o líquen plano, a leucoplasia idiopática, o 

nevo branco esponjoso e a ceratose friccional. 

 

Por outro lado, constatou-se aumento na prevalência de lesões 

papilomatosas e doença de glândula salivar associada ao HIV. Diversos estudos já 

haviam relatado o aumento dessas lesões em decorrência da introdução da nova 

terapia, associando-o a um melhor prognóstico para o paciente.57,59,116 

 

GREENSPAN et al. (2001)57 sugerem que o aumento das lesões 

papilomatosas observado após a introdução da terapia anti-retroviral combinada deve-

se a uma recuperação imune incompleta que, portanto, resultaria em respostas 

imunológicas distintas frente a diferentes patógenos. Nessa situação, seria possível 
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observar um aumento apenas de lesões papilomatosas e uma redução na prevalência 

das demais lesões bucais. 

 

Por sua vez, a doença de glândula salivar associada ao HIV faz parte da 

chamada Síndrome da Linfocitose Infiltrativa Difusa.57,71 Esta síndrome é de natureza 

auto-imune e caracteriza-se pela expansão oligoclonal de linfócitos T CD8 em resposta 

a antígenos do HIV, levando a inibição da replicação viral. Um intenso infiltrado 

linfocitário em glândulas salivares, levando a expansão bilateral das mesmas, é a 

manifestação mais comum, acometendo 90 a 100% dos pacientes, e está comumente 

associada a sintomas semelhantes à Síndrome de Sjögren.39,71 

  

No Brasil, no entanto, embora PINHEIRO et al. (2004)104 e GIOVANI (2002)51 

tenham diagnosticado as lesões papilomatosas entre pacientes soropositivos para o 

HIV, nenhum estudo prévio havia constatado este progressivo aumento na prevalência 

dessas lesões. 

 

Pacientes com histórico de infecções oportunistas apresentaram uma maior 

prevalência de lesões bucais, em especial de candidíase pseudomembranosa, 

candidíase eritematosa, queilite angular, eritema linear gengival, leucoplasia pilosa e 

sarcoma de Kaposi. Este resultado está de acordo aos descritos por RANGANATHAN 

et al. (2004)109, NITTAYANANTA et al. (2002)89, NITTAYANANTA et al. (2001)88 e 

MIROWSKI et al. (1998)83. 
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De acordo com a classificação de 1993 do CDC26, quanto menor as 

contagens de linfócitos T CD4, maior o risco de o paciente desenvolver infecções 

oportunistas graves. Portanto, o resultado desse estudo indica uma associação dessas 

lesões bucais com um maior grau de imunossupressão. 

 

Dessa forma, seria razoável esperar que, tal qual a redução na prevalência 

de lesões bucais ao longo do estudo, houvesse semelhante queda na prevalência de 

indivíduos com histórico de infecções oportunistas. Todavia, esta prevalência não 

sofreu alteração estatisticamente significante no decorrer dos anos. 

 

No entanto, a análise temporal de cada infecção oportunista evidencia uma 

queda na prevalência de pneumocistose e sarcoma de Kaposi. Mas houve aumento na 

prevalência de tuberculose, o que pode ter mascarado o resultado da prevalência total 

de infecções oportunistas. 

 

Segundo HIJJAR (2005)62, o Brasil encontra-se entre os 22 países que 

concentram 80% dos casos estimados de tuberculose no mundo, sendo as maiores 

taxas no Brasil de incidência e de mortalidade observadas no Estado do Rio de Janeiro. 

Além disso, 17 desses 22 países são classificados pelo Banco Mundial como países de 

baixa renda, evidenciando a importante associação dessa infecção com pobreza e más 

condições de vida.3 

 

Dessa forma, o referido aumento na prevalência de indivíduos com história 

de tuberculose provavelmente está associado ao processo de pauperização da infecção 
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pelo HIV. Ou seja, o aumento na prevalência de indivíduos HIV positivos com precárias 

condições de vida torna mais difícil o controle da alta incidência de tuberculose nesses 

pacientes. 

 

Neste estudo, constatou-se uma maior prevalência de lesões bucais em 

pacientes do sexo masculino, principalmente de leucoplasia pilosa e sarcoma de 

Kaposi. A predileção dessas lesões bucais pelo sexo masculino já foi relatada em 

estudos prévios, como o de RANGANATHAN et al. (2004)109, GIOVANI (2002)51, 

EYESON et al. (2002)41 e ORTEGA (2000)94. 

 

Por sua vez, indivíduos com escolaridade acima de 12 anos de estudo 

apresentaram forte associação a uma maior prevalência de sarcoma de Kaposi. Tal 

resultado provavelmente está relacionado à queda na prevalência de sarcoma de 

Kaposi e ao fenômeno de pauperização da infecção pelo HIV. Isto porque, nos 

primeiros anos da infecção, quando o sarcoma de Kaposi era mais prevalente, a 

infecção pelo HIV atingia predominantemente indivíduos do sexo masculino e com alto 

grau de escolaridade.17,94,120 

 

O tabagismo já fora anteriormente associado a um aumento na prevalência 

das manifestações bucais da infecção pelo HIV. Em nosso estudo, demonstrou-se tal 

associação em relação à candidíase, principalmente na sua forma pseudomembranosa, 

estando de acordo com resultados obtidos por RANGANATHAN et al. (2004)109, 

ORTEGA (2000)94, SCHMIDT-WESTHAUSEN et al. (2000)116 e PALACIO et al. 

(1997)96. 
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No entanto, o tabagismo também foi associado a uma menor prevalência de 

eritema linear gengival. RANGANATHAN et al. (2004)109, GREENSPAN et al. (2004)58, 

GIOVANI (2002)51, SCHMIDT-WESTHAUSEN et al. (2000)116 e PALACIO et al. (1997)96 

não observaram relação entre tabagismo e doenças periodontais associadas a 

desordens imunológicas. Por outro lado, no estudo de EYESON et al. (20002)41, 

indivíduos tabagistas e com carga viral acima de 400 cópias/ml apresentaram maior 

prevalência de doença periodontal associada a desordens imunológicas. Tal resultado 

sugere que, na etiopatogenia do eritema linear gengival, sua relevância como marcador 

clínico de imunossupressão seja mais influente do que fatores comumente associados 

à doença periodontal crônica, como acúmulo de placa e tabagismo. 

 

Além disso, o tabagismo provoca uma hiperceratose do epitélio da mucosa 

bucal.125 Portanto, essa redução observada do eritema linear gengival nesses pacientes 

pode estar associada a esse efeito do tabagismo, mascarando a presença de doença 

periodontal nesse caso. 

 

Além do tabagismo, o uso de heroína/metadona já foi associado a uma maior 

incidência de candidíase.56,58 Da mesma forma, em nosso estudo, foi observada 

correlação entre usuários de drogas injetáveis e a presença de queilite angular. 

 

Além disso, observou-se associação entre úlceras inespecíficas e uso de 

drogas. Tal achado já foi previamente descrito por GILEVA et al. (2004)50, na Rússia, 

país localizado em uma das regiões onde a epidemia pelo HIV/aids mais cresce entre 
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usuários de drogas injetáveis. Nesse estudo, os autores sugerem que tal associação 

deve-se ao hábito de injetar drogas diretamente na língua ou região sublingual com o 

intuito de iniciar mais rapidamente os efeitos das drogas. 

 

Em relação às contagens de linfócitos T CD4, a freqüente ausência de dados 

laboratoriais nos prontuários que se enquadrassem nos critérios de inclusão do estudo 

prejudicou em grande parte a análise dos dados. Vale ressaltar que as contagens de 

linfócitos T CD4 só tornaram-se disponíveis de forma gratuita para a população 

brasileira a partir de 1997. Mesmo após esse ano, alguns exames laboratoriais estão 

ausentes no banco de dados em decorrência da freqüente falta de materiais destinados 

à realização de exames laboratoriais e à realização desses exames com periodicidade 

de no máximo três a quatro meses. 

 

Foram associadas a contagens de linfócitos T CD4 inferiores a 199 

células/mm3 a presença total de lesões bucais, a candidíase pseudomembranosa, a 

candidíase eritematosa, a queilite angular, o eritema linear gengival e as úlceras 

inespecíficas. A associação dessas lesões com maiores graus de imunossupressão é 

bem conhecida, já tendo sido relatada por KERDPON et al. (2004)72, RAMÍREZ-

AMADOR et al. (2003)108, ANTEYI et al. (2003)8, DIOS et al. (2000)36 e PATTON 

(2000)100. 

 

O sarcoma de Kaposi também é freqüentemente associado a maiores graus 

de imunossupressão.112 Todavia, somente em 6 dos 48 casos diagnosticados de 

sarcoma de Kaposi neste estudo apresentavam contagens válidas de linfócitos T CD4. 
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Por essa razão, a presença do sarcoma de Kaposi não mostrou significância estatística 

em relação à contagem de linfócitos T CD4. Todavia, a associação estatisticamente 

significante observada neste estudo entre uma maior prevalência de sarcoma de Kaposi 

e indivíduos com histórico de infecções oportunistas associadas à aids indica uma 

relação entre a presença dessa lesão e maiores graus de imunossupressão. 

 

Em contrapartida, as lesões papilomatosas foram mais diagnosticadas em 

pacientes com contagens de linfócitos T CD4 acima de 500 células/mm3. Tal 

associação já fora feita por GREENSPAN et al. (2001)57. 

 

No Brasil, PINHEIRO et al. (2004)104, embora tenham diagnosticado essas 

lesões, não foi feita associação entre a presença das mesmas e dados laboratoriais. 

Dessa forma, este estudo demonstra pela primeira vez, no Brasil, o aumento das lesões 

papilomatosas em pacientes com contagens de linfócitos T CD4 acima de 500 

células/mm3. 

 

Alguns trabalhos relatam também um aumento de doença de glândula salivar 

associada ao HIV nesses indivíduos.57 Neste estudo, embora tenha sido demonstrado 

um aumento progressivo na prevalência das mesmas, essas não mostraram associação 

estatística às contagens de linfócitos T CD4. 

 

Assim como ocorreu com o sarcoma de Kaposi, somente em três casos de 

doença de glândula salivar associada ao HIV havia contagens válidas de linfócitos T 
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CD4. Em decorrência disso, não foi possível realizar essa correlação entre tais dados 

laboratoriais e a presença de doença de glândula salivar associada ao HIV. 

 

Em relação à carga viral, a ausência, por razões semelhantes àquelas para 

contagens de linfócitos T CD4, de dados válidos na maioria dos prontuários também 

pode ter prejudicado os resultados obtidos. No entanto, observou-se forte correlação 

entre altos níveis de carga viral e uma maior freqüência de lesões bucais, em particular 

a candidíase eritematosa e a gengivite ulcerativa necrosante. 

 

Resultado semelhante foi obtido por DIOS et al. (2000)36, o qual relatou que 

uma redução na carga viral levaria a um aumento do número e da função de neutrófilos, 

inibindo, assim, o aparecimento de doenças periodontais necrosantes. Além disso, 

quanto mais alto os níveis de carga viral, mais rápida é a redução nas contagens de 

linfócitos T CD4, possibilitando o surgimento de candidíase. 

 

Todavia, a correlação entre o tipo de terapia anti-retroviral em uso e as 

contagens de linfócitos T CD4 e a carga viral revelaram algumas particularidades. A 

terapia anti-retroviral combinada, embora tenha sido associada a valores de carga viral 

inferiores a 399 cópias/ml, também mostrou forte correlação estatística a contagens de 

linfócitos T CD4 abaixo de 199 células/mm3. 

 

Todavia, vale lembrar que, para serem incluídos no estudo, os pacientes 

deveriam estar fazendo uso da mesma terapia anti-retroviral há pelo menos três meses. 
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Da mesma forma, foram consideradas válidos os dados laboratoriais obtidos até três 

meses antes ou um mês após a data da consulta odontológica. 

 

Dessa forma, esses dados laboratoriais em grande parte representam o 

estágio do paciente no momento em que ele inicia a terapia anti-retroviral combinada. 

Após o início dessa terapia, espera-se uma rápida redução nos valores de carga viral, 

contrapondo-se à lenta e incompleta recuperação dos níveis de linfócitos T CD4.65,70,107 

 

Isto se evidencia pela forte correlação observada entre o uso da terapia anti-

retroviral combinada e a menor prevalência de lesões bucais, principalmente aquelas 

associadas a imunossupressão, indicando a melhora na imunidade do paciente ocorrida 

em decorrência da terapia anti-retroviral combinada. 

 

No entanto, nem as lesões papilomatosas nem a doença de glândula salivar 

associada ao HIV mostraram significância estatística em relação aos diferentes tipos de 

terapia anti-retroviral. Tal resultado provavelmente relaciona-se ao pequeno número de 

lesões diagnosticadas, sendo somente dez de lesões papilomatosas e cinco de doença 

de glândula salivar associada ao HIV. 

 

Os resultados desse estudo são de grande importância na avaliação do 

estágio atual da infecção pelo HIV/aids no Brasil. Isso porque permite observar as 

diferentes mudanças ocorridas no perfil social do paciente soropositivo para o HIV, bem 

como as diversas mudanças ocorridas na prevalência de lesões bucais. 
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Muito embora esse estudo tenha sido realizado em apenas um estado 

brasileiro, pode-se estimar que os fenômenos ocorridos possam ser observados 

também em outros estados do país. Todavia, talvez novas pesquisas multicêntricas em 

diferentes locais do país sejam mais fidedignas em ilustrar a real situação do perfil 

social e das manifestações bucais da infecção pelo HIV/aids no Brasil. 

 

Diferentes lesões bucais mostraram-se prevalentes em pacientes em 

diferentes níveis de imunossupressão. Dessa forma, a partir deste estudo, podem ser 

estabelecidos planejamentos das ações de saúde em pacientes infectados pelo 

HIV/aids. Além disso, evidencia-se ser viável a adoção do exame intra-bucal como 

forma auxiliar e de baixo custo no monitoramento do paciente HIV positivo, tendo em 

vista as prevalências das lesões bucais e a facilidade de realização desse exame. 
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8. CONCLUSÕES 

 

1) A introdução da terapia anti-retroviral combinada levou a uma expressiva 

redução na prevalência de lesões bucais, em especial aquelas associadas 

a imunossupressão, como a candidíase e o sarcoma de Kaposi, estando, 

portanto, associada a um melhor prognóstico para o paciente; 

2) Os aumentos nas prevalências de lesões papilomatosas e doença de 

glândula salivar associada ao HIV também podem ser observados na 

população brasileira; 

3) Pacientes do sexo masculino apresentam uma maior prevalência de 

lesões bucais, em particular leucoplasia pilosa e sarcoma de Kaposi; 

4) Nossos resultados refletem os fenômenos sociais associados à infecção 

pelo HIV/aids na era da terapia anti-retroviral combinada: feminização, 

pauperização e envelhecimento dos pacientes HIV positivos; 

5) O tabagismo mostrou-se fortemente associado a uma maior prevalência 

de candidíase; 

6) O uso de drogas, principalmente injetáveis, apresentam uma maior 

prevalência de queilite angular e úlceras inespecíficas; 
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7) Pacientes com histórico de infecções oportunistas apresentam uma maior 

prevalência de lesões bucais, evidenciando a importante associação 

desses fatores com um grau elevado de imunossupressão; 

8) Uma maior prevalência de lesões bucais foi associada a baixas contagens 

de linfócitos T CD4, em especial a candidíase pseudomembranosa, a 

candidíase eritematosa, a queilite angular, o eritema linear gengival e as 

úlceras inespecíficas; 

9) Níveis elevados de carga viral foram associados a uma maior prevalência 

de candidíase eritematosa e gengivite ulcerativa necrosante; 

10) A via de transmissão do HIV e o etilismo não mostraram associação 

estatisticamente significante com a prevalência de lesões orais. 
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10. ANEXO I (Categorias clínicas e para linfócitos T CD4 

estabelecidas pela classificação de 1993 do CDC para 

adolescentes e adultos infectados pelo HIV) 

 

Categorias para 

linfócitos T CD4 

Categorias Clínicas 

Categoria A Categoria B Categoria C 

Categoria 1 A1 B1 C1 

Categoria 2 A2 B2 C2 

Categoria 3 A3 B3 C3 

 

CATEGORIAS PARA LINFÓCITOS T CD4 

 
Categorias para linfócitos 

T CD4 

Contagem de linfócitos T CD4 

(em células/mm
3
) 

Porcentagem de linfócitos T 

CD4 (em %) 

Categoria 1 ≥ 500 ≥ 29 

Categoria 2 200 – 499 14 – 28 

Categoria 3 < 200 < 14 
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CATEGORIAS CLÍNICAS 

 

 Categoria A: Presença de uma ou mais das condições abaixo listadas. 

Ausência de manifestações incluídas nas categorias B e C. 

- Infecção assintomática pelo HIV; 

- Linfadenopatia persistente generalizada; 

- Infecção aguda primária pelo HIV, com sintomatologia associada ou 

história de infecção aguda pelo HIV. 

 Categoria B: Presença, em adolescente ou adulto infectado, de condições 

sintomáticas que não estejam listadas na categoria C. Uma vez presente 

alguma destas condições, o indivíduo, mesmo estando assintomático, 

deverá ser classificado na categoria B. Estas condições devem respeitar os 

seguintes critérios: 

- Condições atribuídas à infecção pelo HIV ou indicativas de 

deficiências na imunidade mediada por células; 

- Condições cujo curso clínico ou tratamento sejam complicados pela 

infecção pelo HIV. 

 Categoria C: Presença de alguma das lesões abaixo listadas. Uma vez 

presente alguma destas condições, o indivíduo, mesmo estando 

assintomático, deverá ser classificado na categoria C. 

- Candidíase em brônquios, traquéia ou pulmões; 

- Candidíase esofagiana; 

- Câncer cervical invasivo; 
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- Coccidioidomicose disseminada ou extrapulmonar; 

- Criptococose extrapulmonar; 

- Criptosporidiose intestinal crônica com mais de um mês de 

duração; 

- Infecção pelo CMV (exceto em fígado, baço ou linfonodos); 

- Retinite por CMV com perda visual; 

- Encefalopatia associada ao HIV; 

- Herpes simples: ulcerações crônicas com mais de um mês 

de duração; ou bronquite ou esofagite; 

- Histoplasmose, disseminada ou extrapulmonar; 

- Isosporiase intestinal crônica com mais de um mês de 

duração; 

- Sarcoma de Kaposi; 

- Linfoma de Burkitt (ou termo equivalente); 

- Linfoma imunoblástico (ou termo equivalente); 

- Linfoma primário em cérebro; 

- Complexo associado ao Mycobacterium avium ou ao M. 

kansasii, disseminado ou extrapulmonar; 

- Mycobacterium tuberculosis, em qualquer sítio; 

- Mycobacterium, outras espécies ou espécies não 

identificadas, disseminadas ou extrapulmonar; 

- Pneumonia por Pneumocystis carinii; 

- Pneumonia recorrente; 
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- Leucoencefalopatia multifocal recorrente; 

- Septicemia recorrente por Salmonella; 

- Toxoplasmose cerebral; 

- Síndrome consumptiva progressiva e grave. 
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11. ANEXO II (Classificação de lesões bucais 

associadas à infecção pelo HIV segundo EC-Clearinghouse e 

OMS em 1993) 

 

Grupo 1: Lesões fortemente associadas à infecção pelo HIV 

Candidíase 

 Pseudomembranosa 

 Eritematosa 

Leucoplasia pilosa 

Sarcoma de Kaposi 

Linfoma não-Hodgkin 

Doença periodontal 

 Eritema linear gengival 

 Gengivite ulcerativa necrosante 

 Periodontite ulcerativa necrosante 

 

Grupo 2: Lesões menos comumente associadas à infecção pelo HIV 

Infecções bacterianas 

 Mycobacterium avium-intracellulare 

 Mycobacterium tuberculosis 

Hiperpigmentação melânica 

Estomatite ulcerativa necrosante 
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Doença de glândula salivar 

 Xerostomia por redução do fluxo salivar 

 Aumento uni ou bilateral das glândulas salivares maiores 

Púrpura trombocitopênica 

Úlceras inespecíficas 

 

Infecções virais 

 Herpes simplex virus 

 Papilomavirus humano 

  Condiloma acuminado 

  Hiperplasia epitelial focal 

  Verruga vulgar 

 Varicela-zoster virus 

  Herpes zoster 

  Varicela 

 

Grupo 3: Lesões vistas na infecção pelo HIV 

Infecções bacterianas 

 Actinomyces israelli 

 Escherichia coli 

 Klebsiella pneumoniae 

Doença da arranhadura do gato 

Reações medicamentosas (ulcerações, eritema multiforme, reações 

liquenóides, epidermólise tóxica) 

Infecções fúngicas exceto candidíase 

 Cryptococcus neoformans 

 Geotrichum candidum 

 Histoplasma capsulatum 

 Mucoraceae (mucomicose / zigomicose) 

 Aspergillus flavus 

Distúrbios neurológicos 
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 Paralisia facial 

 Neuralgia trigeminal 

Estomatite aftosa recorrente 

Infecções virais 

 Citomegalovirus 

 Molusco contagioso 
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12. ANEXO III (Aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
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13. ANEXO IV (Instrumentos de coleta de dados) 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS E GERAIS SOBRE SAÚDE E INFECÇÃO PELO HIV 

 

Prontuário: _______________   Data:____ / ____ / ________ 

 

Sexo: ____ 1 = masculino  2 = feminino 

Idade: _____   1 = de 13 a 19     2 = 20 a 29     3 = 30 a 39 

      4 = 40 a 49     5 = mais de 50 

 

Escolaridade: ________ 

1 = analfabeto / lê – escreve  2 = 1º grau incompleto 

3 = 2º grau completo   4 = 2º grau incompleto 

5 = 2º grau incompleto   6 = 3º grau incompleto / completo 

 

Renda familiar mensal (em salários-mínimos): ___ 

1 = até 02  2 = de 3 a 4  3 = de 5 a 9 

4 = de 10 a 19 5 = mais de 20 
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Via de transmissão do HIV: ___ 

1 = receptor de transfusão  2 = relação sexual 

3 = uso de drogas injetáveis  4 = transmissão materno-infantil 

5 = não sabe informar 

 

Já sofreu tratamento para: 1 = sim   2 = não 

Tuberculose: ____   Micobacteriose atípica: ____  

Criptococose: _____  Histoplasmose: ____   

  Criptosporidiose:___  Pneumocistose: ____   

  Toxoplasmose: ____  Sarcoma de Kaposi: ___ 

Infecção por CMV: ____  Linfoma primário de SNC: ___   

  Carcinoma cervical: ___ 

 

Hábitos: 

Fumo: ___  1 = não     2 = 1 a 10 cigarros/dia     3 = 11 a 20 cigarros/dia 

   4 = mais de 20 cigarros/dia 

 Álcool: ___  1 = não     2 = menos de 1 vez/semana     3 = 1 a 2 vezes/semana 

    4 = 3 a 4 vezes/semana     5 = mais de 5 vezes/semana     

Uso de drogas: ____  1 = sim   2 = não 

Uso de drogas injetáveis: ____  1 = sim   2 = não 
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Terapia anti-retroviral: 1 = sim   2 = Não 

- Inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídios ou análogos 

de nucleotídeo 

AZT: ___  ddI: ___  ddC: ___  3TC: ___  d4T: ___  Abacavir: ___ 

Tenofovir : ___ 

- Inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídios 

Nevirapina: ___  Delaviridina: ___  Efavirenz: ___   

- Inibidores da protease 

Saquinavir: ___  Indinavir: ___  Ritonavir: ___  Nelfinavir : ___  Amprenavir : ___  

Lopinavir : ___ 

 

Dados laboratoriais: 

Contagem de linfócitos T CD4 (em células/mm3): ______  

      1 = até 199      2 = 200 a 499      3 = acima de 500 

Carga viral (em cópias/ml): ________ 

      1 = até 399    2 = 400 a 9.999    3 = 10.000 a 99.999    4 = acima de 100.000 
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TECIDOS MOLES – EXAME BUCAL 

 

 

Prontuário: _____________   Data: ___ / ___ / ______ 

 

Lábios: _____ 1 = lesão   2 = normais 

Gengiva: ____ 1 = lesão   2 = normal 

Bochecha: ____ 1 = lesão   2 = normal 

Língua: _____ 1 = lesão   2 = normal 

Palato: _____ 1 = lesão   2 = normal 

Soalho de boca: ____ 1 = lesão   2 = normal 

Exame bucal: 1 = sim   2 = não 

Candidíase pseudomembranosa: ___    Candidíase eritematosa: ___ 

Queilite angular: ___      Candidíase hiperplásica: ___ 

Eritema gengival linear: ___     Gengivite necrosante: ___ 

Periodontite necrosante: ___      Estomatite necrosante: ___ 

Leucoplasia pilosa: ___       Doença de glandular salivar: ___ 

Ulceração aftosa recorrente: ___     Ulceração oral inespecífica: ___ 

Herpes labial: ___             Estomatite herpética: ___ 

Sarcoma de Kaposi: ___       Angiomatose bacilar: ___  

Linfoma não-Hodgkin: ___        Lesões papilomatosas: ___ 

Linfadenopatia generalizada persistente: ___ 
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14. ANEXO V (Critérios definitivos de diagnóstico das 

lesões bucais associadas ao HIV de acordo com EC-

Clearinghouse e OMS 1993) 

 

Candidíase 

pseudomembranosa 

1. Resposta à terapia anti-fúngica; 

2. Testes para identificação da Candida 

albicans, como cultura e exame 

citopatológico. 

Candidíase eritematosa 1. Resposta à terapia anti-fúngica ou 

detecção da Candida albicans. 

Leucoplasia pilosa 1. Detecção do EBV nas lesões; 

2. Em situação sem estrutura técnica capaz 

de identificar o EBV, a ausência de resposta 

à terapia anti-fúngica ou a demonstração de 

um estado de imunossupressão reforçam o 

diagnóstico presuntivo. 

Sarcoma de Kaposi 1. Identificação das características 

histopatológicas da lesão. 
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Linfoma não-Hodgkin 1. Identificação das características 

histopatológicas da lesão, asssociada a 

técnicas de imunohistoquímica ou de 

biologia molecular. 

Eritema linear gengival 1. Não há critério diagnóstico definitivo. No 

entanto, o diagnóstico clínico pode ser 

reforçado por falta de resposta a medidas de 

higiene oral e remoção de placa e cálculo. 

Gengivite ulcerativa 

necrosante 

1. Não há critério definitivo. Este é um 

diagnóstico clínico, onde há destruição de 

uma ou mais papilas interdentais, podendo 

estar associada a ulcerações, necrose, 

hemorragia e odor fétido. 

Periodontite ulcerativa 

necrosante 

1. Não há critério definitivo. Este é um 

diagnóstico clínico, onde observa-se um 

quadro de gengivite ulcerativa necrosante 

associado a exposição e destruição óssea, 

com possível formação de seqüestros 

ósseos e dor. 

Estomatite ulcerativa 

necrosante 

1. Lesões ulceronecróticas na mucosa 

bucal levando a exposição óssea ou 

invadindo tecidos adjacentes. Esta lesão 

pode evoluir de uma periodontite ulcerativa 
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necrosante. Características histopatológicas 

semelhantes às das úlceras inespecíficas. 

Testes microbiológicos não identificam 

qualquer agente etiológico. 

Úlceras inespecíficas 1. Ulcerações com predileção por palato e 

faringe que não seguem um padrão similar 

ao da estomatite aftosa recorrente. 

Características histopatológicas são 

inespecíficas. Culturas para vírus ou 

bactérias não identificam qualquer agente 

etiológico. 

 


