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RESUMO

SCHEIDT, Fabiola Eberhardt Buss. Manifestações periodontais em pacientes HIV positivos.
2008. 26 f. Trabalho de conclusão (Especialização) — Curso de Especialização em Periodontia,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Com o advento de novos fármacos na terapia do HIV, a prevalência das doenças
periodontais, convencional e atípica, está mudando. A incidência das formas periodontais
necrosantes e do Eritema Gengival Linear, parecem estar em declínio, devido ao aumento
das células CD4 e diminuição da carga viral, promovida pelas terapias antiretrovirais
potentes (TARP). Estas terapias têm aumentado a imunidade do paciente e sua expectativa
de vida, favorecendo conseqüentemente o surgimento de doenças crônicas como a
periodontite crônica. Na era pós TARP, porém, novos paradigmas estão surgindo, como o
aumento do HPV e consequentemente do câncer oral, principalmente quando associado a
paciente fumante, e da xerostomia que aumenta o risco a doença periodontal. A doença
periodontal em pacientes HIV+ parece apresentar uma maior perda de inserção e recessão
gengival, devido à imunossupressão do paciente, alta carga viral e invasão difusa de
bactérias oportunistas, fungos e virus no tecido gengival, com uma maior resposta
inflamatória destrutiva nos tecidos. 0 tratamento deve ser semelhante para soropositivos e
soronegativos,

porém consultas de manutenção mais freqüentes são necessárias. As

bactérias também são similares, porém cepas mais virulentas e uma maior quantidade de
bactérias oportunistas, estão presentes em HIV+, devido a imunossupressão resultante da
infecção crônica das células CD4 pelo virus HIV. Este trabalho revisa a literatura atual sobre
este tema.

Palavras-chave: HIV, Doença Periodontal, Terapia antiretroviral potente.

ABSTRACT

SCHEIDT, Fabiola Eberhardt Buss. Manifestações periodontais em pacientes HIV positivos.
2008. 26 f. Trabalho de conclusão (Especialização) — Curso de Especialização em Periodontia,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

With the advent of new pharmacies to the therapy of human immunodeficiency virus
(HIV) infection, the prevalence of periodontal diseases, conventional and atypical, is
changing. The incidence of necrotizing periodontitis and linear gingival erythema, appears to
be on decline, due to increasing of CD4 cells and reduction of viral loads, promoted by highly
active

antiretroviral

therapies

(HAART). These therapies have increased the patient

immunity and his life expectancy, favouring consquently the emergence of chronic diseases,
as chronic periodontitis. But, after HAART period, new paradigms are arising, as the HPV
increased and, consequently, oral cancer, mainly when associated to smoking patients and
the xerostomy, which increases the risk of periodontal diseases. The periodontal disease in
HIV+ patients seams to show a bigger loss of gingival insertion and recession, due to
immunosupression of the patient, to high viral load and to diffuse invasion of opportunist
bacterias, fungus and virus into gingival tissue, leading to a greater response of inflammatory
destructive tissue. Treatment has to be similar to soropositives and soronegatives, but more
frequent visits should be done to soropositives. Bacterias also are similar, but more virulent
strains and more opportunistic bacterias may be present in HIV+, due to immunosupression
originated from chronic infection of CD4 cells by HIV virus. This paper reviews the actual
literature on this subject.

Key words: HIV, periodontal disease, HAART.
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7

1 INTRODUÇÃO

Desde o surgimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 20 milhões
de pessoas já morreram e estima-se que 33 milhões vivam com a doença (OMS, 2007). Com

o advento das terapias antiretrovirais, houve uma diminuição na mortalidade e também nas
doenças associadas ao virus da imunodeficiência humana (HIV), aumentando assim a
expectativa de vida destes pacientes,

e conseqüentemente, o surgimento de doenças

crônicas, como a periodontite crônica (YIN; DOBKIN; GRBIC, 2007).
HIV é um virus que promove uma infecção crônica das células CD4, resultando em
imunossupressão do paciente, favorecendo infecções oportunistas, o que se reflete também
na imunidade da mucosa bucal, que em condições normais promove defesa imunológica
contra pat6genos e no curso da infecção pelo HIV, torna-se alvo de infecções oportunistas
(MATTOS; SANTOS; FERREIRA, 2004). HIV causa uma doença crônica e progressiva, com
período variável de latência clinica, porém, não de latência microbiológica, ativa todo o
tempo (YIN; DOBKIN; GRBIC, 2007).
As principais manifestações periodontais encontradas em pacientes HIV são: Eritema
Gengival Linear (EGL); Doenças Periodontais Necrosantes: Gengivite Ulcerativa Necrosante
(GUN); Periodontite Ulcerativa Necrosante (PUN); Estomatite Ulcerativa Necrosante (EUN) e
Periodontite Crônica (PC).
Há indícios que GUN preceda PUN e que EGL preceda GUN e PUN (YIN; DOBKIN;
GRBIC, 2007).
Este trabalho tem por objetivo, mediante revisão de literatura, relacionar doença
periodontal, convencional e atípica, ao HIV, avaliando sua incidência, progressão, microbiota

e tratamento.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

As manifestações orais em pacientes HIV positivos ocorrem em larga proporção, mas
freqüentemente são mal diagnosticadas e tratadas. Dentistas com conhecimento especifico
são necessários para o correto manejo destas manifestações, mas muitos pacientes não
recebem cuidados odontológicos adequados (REZNIK, 2006).
Segundo Mascarenhas e Smith (1999), poucos pacientes têm acesso a cuidados de
lesões orais, poucos procuram o dentista, sendo que diferenças educacionais contribuem
para isto.
Condições orais comumente relacionadas ao HIV incluem

xerostomia e doença

periodontal, incluindo EGL e PUN. Clínicos devem ser capazes de diagnosticar doenças orais
associadas ao HIV e realizar o correto tratamento. Os fatores que predispõem estas
manifestações são: contagem de células CD4, carga viral, xerostomia, higiene oral pobre e
fumo. Para pacientes que desconhecem ser portadores do virus HIV, manifestações orais
podem sugerir a infecção, embora não determinem o diagnóstico. Em pacientes HIV+ que
não fazem uso de terapia, a presença destas manifestações pode significar progressão da

doença e, naqueles em terapia, a presença delas é sinal de aumento do nível de carga viral.
A prevalência destas manifestações bucais tem mudado desde o advento das terapias
antiretrovirais potentes (TARP) (REZNIK, 2006).

2.1 CÉLULAS CD4 E CARGA VIRAL

CD4 é a célula receptora do virus HIV e apresenta-se nos linfácitos T, elas fazem a
defesa do organismo (DOSHI et al., 2008).
Carga viral é a quantidade do virus HIV no sangue (YIN; DOBKIN; GRBIC, 2007).
A contagem de linfócitos TCD4+ e a mensuração da carga viral são parâmetros
laboratoriais para avaliação do risco para AIDS e morte, ou seja, são marcadores de risco de
progressão da infecção pelo HIV (MATTOS; SANTOS; FERREIRA, 2004).
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0 Ministério da Saúde apresenta parâmetros para avaliação de CD4 e carga viral,
quadro 1 (BRASIL, 2002)

Dado Laboratorial

Implicação Progn6stica

Carga viral (copias de RNA/m1)
Abaixo de 10.000

Baixo risco de progressão da infecção

Entre 10.000 e 100.000

Risco moderado de progressão da infecção

Acima de 100.000

Alto risco de progressão da infecção

Contagem de células T CD4+ (mm 3)
Acima de 500

Baixo risco de progressão da infecção
Surgimento de sinais e sintomas menores ou alterações

Entre 200 e 500

constitucionais, com risco moderado de desenvolvimento de doenças oportunistas

Entre 50 e 200

Grave comprometimento imunológico com alto risco
de surgimento de doenças oportunistas

Abaixo de 50

Grave comprometimento imunológico, alto risco de
surgimento de doenças oportunistas e baixa sobrevida

(Adaptado de MATTOS; SANTOS; FERREIRA, 2004).

2.2 XEROSTOMIA

A xerostomia é a maior contribuinte para problemas dentais em pacientes HIV+.
Aproximadamente 30% a 40% dos pacientes apresentam de moderada a severa xerostomia,
provocada por medicações ou problemas nas glândulas salivares. Mudanças na quantidade e
qualidade de saliva, incluindo diminuição das propriedades antimicrobianas, contribuem
para declínio dental e doença periodontal (REZNIK, 2006).
Segundo Sroussi e Epstein (2008), hiposalivação em pacientes HIV pode ocorrer
diretamente pela doença, ou como efeito colateral da medicação, representando um fator
de risco adicional para cáries e doença periodontal.
Para Younai et al. (2001), a redução do fluxo salivar deve ocorrer como resultado da
própria infecção por HIV, além das medicações utilizadas para tratá-la ou em associação com

doenças das glândulas salivares. Eles concluíram que uma

supressão

viral

e o
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monitoramento do uso de medicamentos, como antidepressivos, além da suspensão do
cigarro, quando o paciente fizer uso dele, constituem-se em intervenções promissoras para

o declínio dos sintomas. Poucas diferenças foram achadas entre pacientes usando ou não
TARP. Para os autores a saliva é fundamental na manutenção da integridade da mucosa oral

e funções imunes locais. Igual importância deve ser dada ao papel da saliva no conforto do
paciente, seu papel na mastigação, fala e qualidade de vida.
Navazesh et al. (2003), salientaram que pacientes com contagem de células CD4<200
apresentaram quase 2 vezes mais risco de xerostomia do que aqueles com CD4>500. A TARP
também foi identificada como fator de risco para a diminuição da quantidade de saliva,
assim como para a progressão da doença associada ao HIV e para a deterioração das funções
das glândulas submandibular e sublingual.

2.3 ERITEMA GENGIVAL LINEAR

0 EGL é uma gengivite não induzida por placa, com eritema difuso ou pontual na
gengiva inserida (ROBINSON et al., 2002). Apresenta-se como uma faixa vermelha ao longo
da gengiva marginal e pode ou não ser acompanhada por sangramento, desconforto e
recessão gengival. Alguns dados indicam colonização subgengival por espécies de cândida. A
última classificação da Academia Americana de Periodontia classificou o EGL como doença
gengival de origem fúngica, porém antifúngicos típicos não são necessários (REZNIK, 2006).
Gomez et al. (1995), realizaram um estudo em indivíduos HIV+ com EGL e
observaram um alto número de neutrófilos no epitélio gengival, provavelmente associados
com a severa necrose gengival encontrada em pacientes com AIDS. Estes fagócitos invadem
todo o epitélio gengival, logo, ulcerações teciduais não ocorrem apenas no epitélio gengival
sulcular, mas também envolvem o epitélio gengival oral. Isto explicaria porque alguns
pacientes HIV+ apresentam lesões periodontais progressivas, manifestando-se com necrose
sem formação de bolsa periodontal.
Na revisão de literatura feita por Holmstrup e Glick (2002), um importante fator a ser
levado em consideração no diagnóstico diferencial,

é a desproporção entre a intensa

inflamação e a quantidade de placa presente, e o fato desta inflamação não responder bem
â melhora da higiene oral e â raspagem.
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2.4

GENGIVITE

ULCERATIVA NECROSANTE, PERIODONTITE ULCERATIVA NECROSANTE,

ESTOMATITE ULCERATIVA NECROSANTE
Todas elas representam diferentes estágios de uma mesma doença. GUN envolve
destruição de uma ou mais papilas interdentais, mas limita-se à gengiva marginal. PUN
estende-se além da papila e gengiva marginal causando perda do periodonto de inserção e
possível exposição óssea. Na EUN a necrose estende-se pelo periodonto e dentro da mucosa
e tecido ósseo. A primeira distinção entre as três é pela severidade clinica (ROBINSON,
2002).
Embora GUN e PUN devam refletir a mesma entidade, elas são diferenciadas por uma
rápida destruição de tecido mole na primeira, e de tecido duro na segunda. PUN é um
sintoma de severa

imunossupressão,

eé

caracterizada por dor, perda de dentes,

sangramento, odor fétido, papila gengival ulcerada e rápida perda de osso e tecido mole
(REZNIK, 2006).

2.5 DOENÇA PERIODONTAL CRÔNICA ASSOCIADA AO HIV

Arendorf et al. (1998) realizaram um estudo em 600 pacientes HIV+ na Cidade do
Cabo, Africa do Sul, e encontraram uma prevalência de Doença Periodontal associada ao HIV
de 8,5%, porém, discutem a possibilidade da doença estar presente previamente à soro
conversão.
Para Ryder (2002), evidências mostram que pacientes HIV+ com Doença Periodontal
convencional como a PC, têm maior perda de inserção e recessão gengival quando
comparados a pacientes HIV negativos. Este padrão de perda de suporte periodontal, deve
ocorrer em parte por uma invasão difusa de bactérias oportunistas, fungos e virus no tecido
gengival, com uma resposta inflamatória destrutiva mais elevada e difusa nestes tecidos.
Para Robinson et al. (2002), não há achados clínicos importantes que diferenciem a
PC em HIV infectados ou não, porém, uma perda de inserção acelerada pode ocorrer na
periodontite em indivíduos HIV+. Antimicrobianos tópicos e sistêmicos e uma marcação de
consultas mais freqüente para reavaliação podem ser necessários.
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Com o advento da terapia antiretroviral, e o conseqüente aumento da expectativa de
vida, há uma maior possibilidade dos pacientes desenvolverem PC mais agressiva (YIN;
DOBKIN; GRBIC, 2007).
Para Ryder (2002), pacientes com adiantado estágio de imunossupressào, geralmente
apresentam uma ou mais lesões orais associadas ao HIV (90% dos pacientes). Mesmo com a
diminuição da incidência de lesões orais, a ocorrência de formas ulcerativas da doença
periodontal, como PUN e GUN, deve indicar uma diminuição do número de CD4 para menos
de 200 e o aumento da chance do paciente desenvolver AIDS. As investigações têm usado
não só CD4 para avaliar o paciente, mas também carga viral. A perda de inserção e perda
óssea parecem ser maiores em pacientes com menor número de CD4 e maior carga viral,
principalmente em pacientes que não recebem terapia antiretroviral ou antimicrobiana,
chegando a ter um risco duas vezes maior de perda de inserção 6 mm do que em pacientes
HIV negativos. 0 aumento da recessão gengival em pacientes HIV + pode ocorrer pelo
padrão de destruição comum às doenças periodontais em pacientes soropositivos, que não
apenas incluem perda de inserção, mas também perda de epitélio gengival.
Num estudo realizado por Ranganathan et al. (2007) na Índia, foi comparada a
severidade e a extensão da destruição periodontal em 136 pacientes HIV+, e 136 pacientes
controle do mesmo grupo étnico de baixo nível sócio econômico. Gengivite estava presente
nos dois grupos, achado não surpreendente neste patamar sócio econômico, assim como
periodontite. Porém, o exame revelou uma destruição periodontal mais severa e extensa
nos pacientes HIV+, do que nos controle. A prevalência de periodontite e gengivite foi
significativamente maior no grupo com CD4 < 200 do que em CD4 > 200. Periodontite e
candidiase oral foram significativamente associadas com baixo nível de CD4. A candidiase
oral tem importante papel na manifestação clinica da periodontite, pois está associada com
imunossupressão, e deve ser melhor indicador para doença periodontal que CD4. Porém,
neste estudo tanto

CD4 quanto candidiase

oral foram fortemente associadas com

periodontite.
Doshi et al. (2008), relacionaram CD4 com índice de sangramento gengival em 51
indivíduos HIV+. A deterioração do sistema imune em pacientes soropositivos altera a defesa
na região dento gengival, aumentando a susceptibilidade à Doença Periodontal. A lesão
inicial no desenvolvimento da DP é a inflamação gengival, e o seu sintoma inicial é o
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sangramento A sondagem. Neste estudo o sangramento gengival foi usado como parâmetro
para doença periodontal e foi associado ao CD4. Os autores concluíram que, embora CD4
seja um importante indicador de piora clinica da infecção HIV, o sangramento gengival não
está diretamente associado à contagem de células CD4

e o tratamento da Doença

Periodontal deve ser baseado nos sinais e sintomas apresentados.
Mattos; Santos; Ferreira (2004) avaliaram a prevalência de manifestações bucais
associadas ao HIV, na cidade de Belém, Pará. Dois examinadores realizaram exame clinico
intrabucal e as lesões foram descritas e fotografadas. Biopsia e citologia esfoliativa foram
realizadas quando necessário. Os exames laboratoriais para confirmação de diagnósticos
clínicos foram realizados pelo serviço de semiologia e patologia da faculdade de odontologia
da UFMG e setor de micologia da UFPA. Foram examinados 116 pacientes, todos com CD4
200 cels/mm3 de sangue, o que significa que nenhum paciente foi acometido por AIDS, que
é definida por CD4 < 200. Destes, 26 (22,4%) apresentavam lesões de mucosa bucal
associadas A infecção pelo HIV. 0 EGL foi a segunda lesão mais freqüente (4,3%) e a Doença
Periodontal Necrosante foi a quinta (2,6%). A única variável significativamente associada A
prevalência das lesões foi carga viral, mostrando que pacientes com até 10.000 cópias de
RNA viral por ml apresentaram percentual inferior destas lesões. A imunossupressão,
resultante da infecção crônica das células CD4 pelo virus HIV, favorece infecções
oportunistas e algumas neoplasias, o que se reflete também na imunidade da mucosa bucal.
Como de forma geral estas infecções são facilmente diagnosticadas clinicamente, tornam-se
importantes no diagnóstico precoce e avaliação da progressão da doença associada ao HIV.
A mais baixa imunidade celular, traduzida pela baixa contagem de linfócitos T CD4,

eo

aumento da carga viral, demonstra um aumento da prevalência de lesões bucais e maior
risco de progressão da doença. Em relação A Doença Periodontal freqüente nestes
pacientes, também foi observado um baixo índice de higiene oral, com diferentes graus de
acúmulo de placa em todos os pacientes, dificultando a correlação entre Doença Periodontal
e HIV. Apenas em 13, 6% dos pacientes foi avaliado um quadro de inflamação mais severo
que foi relacionado ao HIV. Na maior parte dos pacientes (84,4%), a gengivite e periodontite
encontradas foram consideradas Doença Periodontal associadas A placa bacteriana. Os
autores não encontraram dados estatísticos para associação entre lesões da mucosa bucal e
a contagem de CD4 ou o uso de antiretroviral.
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Já Alpagot et al. (2004), procuraram em seu estudo, identificar fatores de risco para
periodontite em pacientes HIV contaminados. Um total de 152 pacientes (homens) foi
examinado. Fusobacterium nucleatum foi a bactéria mais prevalente. Idade, fumo, bactérias
e carga viral foram relacionadas com perda de inserção, sendo que, a quantidade de cigarros
tinha a mais alta correlação com perda de inserção e profundidade de sondagem. Havia
também significante relação entre estas medidas e bactérias. Idade foi associada com perda
de inserção, sugerindo seu importante papel com fator de risco para Doença Periodontal,
porém não teve contribuição significativa na profundidade de sondagem. Neste estudo o
aumento na taxa de incidência e progressão da Doença Periodontal deve-se em parte pela
imunossupressào do paciente, assim como pela existência de alta carga viral e uma difusa
invasão de bactérias oportunistas e fungos no tecido gengival como resposta inflamatória
destrutiva no tecido periodontal. Com respeito as variáveis imunológicas, apenas carga viral
foi relacionada com bactérias, sugerindo que a mudança no sistema imune, favorece a
proliferação de clones mais virulentos de patógenos periodontais. Carga viral contribui para
profundidade de sondagem e perda de inserção. Por outro lado, CD4 não foi associada
significativamente com medidas clinicas. Concluindo, F. nucleatum, Prevotela intermédia,
Aggregatibacter actinomycetemcomitans,

quantidade de fumo, carga viral e idade são

fatores de risco para periodontite em pacientes HIV+.

2.6 MICROBIOTA

Pesquisas realizadas por Socransky et al. (1998) detectaram a existência de várias
espécies de bactérias na placa subgengival. Estas bactérias podem ser classificadas em cinco
complexos principais. 0 primeiro complexo de bactérias está fortemente relacionado as
medidas clinicas da Doença Periodontal, particularmente a bolsas profundas e sangramento
gengival. Este complexo, chamado de vermelho, é formado pelas seguintes bactérias:
Tanerella forsythia, Porphyromonas gingivalis e Treponema denticola. 0 segundo complexo
chamado de laranja, e constituído pelo grupo que inclui membros de Fusobacterium
nucleatum/subespécies de periodon ticum, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens e
Peptostreptococcus micros. Membros do complexo vermelho raramente são achados na
ausência de membros do complexo laranja. Com o aumento de colonização pelo complexo

ILFSCIODONTOLOGIM
BIBLIOTECA SETORIAL
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laranja, mais sítios são colonizados pelo complexo vermelho. Os dados mostram que
espécies do complexo laranja precedem a colonização por espécies do complexo vermelho.
Estes dois complexos são considerados patológicos, enquanto os outros três são
relacionados com a saúde periodontal.
Segundo Robinson et al. (2002), muitas espécies da microbiota periodontal, achadas
em sítios com doença associada ao HIV, são também achadas em pacientes não HIV com
periodontite clássica. Porém, alguns microorganismos não são comuns em pacientes
soronegativos, ou são achados em maior número nos pacientes HIV infectados.
Na revisão de literatura feita por Ryder (2002), ele afirma que o padrão de aumento
da perda de inserção e recessão gengival em pacientes HIV+, ocorre por elevados níveis de
bactérias oportunistas, fungos e espécies de virus associados com necrose tecidual, que
parece ocorrer em tecido periodontal de pacientes soropositivos. Um destes fungos é a
cândida, especialmente a cândida albicans, fortemente associada ao EGL. Esta invasão pela
cândida deve-se à supressão da resposta hospedeira, contribuindo para necrose tecidual

e

recessão, perda de inserção clinica e osso alveolar. Esta invasão difusa por virus, fungos e
outros organismos oportunistas no tecido gengival, deve ajudar a explicar o padrão de
destruição periodontal em HIV+, porque quebraria as defesas marginais da gengiva e
causaria um infiltrado inflamatório destrutivo nos tecidos moles e duros. A redução das
defesas do epitélio oral e dos anticorpos para patógenos periodontais e outras infecções
pode resultar em grande susceptibilidade às infecções oportunistas.
Gonçalves et al. (2004) procuraram associar níveis de CD4 à microbiota subgengival
em pacientes HIV+ brasileiros, com periodontite crônica e sob uso de TARP. 0 estudo foi
realizado utilizando-se o método de hibridização DNA-DNA checkerboard em 64 pacientes
soropositivos divididos em dois grupos: periodontalmente saudáveis e com periodontite
crônica. Patógenos periodontais severos, em particular Tannerella forshytia foram mais
prevalentes em soropositivos com periodontite do que em pacientes periodontalmente
saudáveis. A maioria das espécies diminuiu em freqüência após terapia periodontal,
principalmente

Porphyromonas gin givalis,

E faecalis

e

F.

nucleatum,

que foram

significativamente mais prevalentes na microbiota subgengival dos pacientes com PC e baixo

nível de CD4 (< 200), enquanto espécies benéficas tenderam a ser mais freqüentes em
indivíduos com CD4 > 500/mm3. Eles concluíram que a microbiota subgengival dos pacientes
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HIV+ com PC inclui uma alta prevalência de patógenos periodontais crônicos observados em
indivíduos não infectados. A severa imunossupressão favorece a colonização por estas
espécies tanto quanto por espécies não achadas comumente na microbiota subgengival.
Num trabalho realizado por AAS et al. (2007) sobre a microbiota da placa subgengival
em HIV+, compararam espécies predominantes de fungos e bactérias associadas à gengivite,
periodontite e EGL em pacientes com diferentes níveis de imunidade, avaliada através de
carga viral e CD4.Para determinar as espécies identificadas, eles clonaram e seqüenciaram
165 e 18S rDNA. Os patógenos periodontais clássicos como

Treponema denticola, P.

gingivalis e T. forsythia não foram detectados devido sua baixa quantidade. As espécies de
Geme/la, Dialister, Streptococcus e Veil/one/Ia foram predominantes. Os autores concluíram
que outras espécies de bactérias, além dos patógenos periodontais clássicos, devem estar
envolvidas na PC em HIV+. Estes indicam infecções oportunistas na grande maioria de
hospedeiros imunocomprometidos. Apesar de serem prematuras conclusões definitivas
sobre as espécies de bactérias e fungos envolvidos nestas PC, os resultados indicam
associação da microbiota às manifestações orais.
Na revisão de literatura feita por Yin; Dobkin; Grbic (2007), a maioria dos estudos
mostrou uma prevalência de patógenos periodontais semelhantes entre pacientes HIV+ e
HIV-, porém com adição de bactérias oportunistas e cândida. Há possibilidade da cândida ter
papel importante na perda de inserção acelerada vista em pacientes HIV+, ou ser apenas
oportunista, ocorrendo apenas devido A fraca resposta hospedeira da bolsa periodontal.
Outros fungos e bactérias raramente achados em bolsas de pacientes HIV-, são encontrados
em HIV+.

2.7 MUDANÇAS NA PREVALÊNCIA DAS MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PACIENTES HIV+ APÓS AS
TERAPIAS ANTIRETROVIRAIS.

Para Ryder (2002), com o advento dos novos fármacos, como a TARP, a incidência e
progressão das Doenças Periodontais, convencional e atípica, estão mudando. A incidência
das Doenças Periodontais Necrosantes e doenças gengivais de origem fúngica, parecem
estar em declínio como resultado destas terapias que têm aumentado a expectativa de vida
destes pacientes. Entretanto, em casos onde estas terapias perdem sua efetividade em
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longo prazo e os pacientes retornam a um estado de imunossupressão e aumento da carga
viral, estas manifestações podem recorrer. A TARP tem diminuído a cândida, mas não a PC e
a gengivite associada à placa ou modificada por outros fatores.
Segundo Mattos; Santos; Ferreira (2004), a introdução da terapia antiretroviral
potente ou combinada, composta de três ou mais drogas combinadas, em substituição a
mono terapia, reduziram a morbidade e mortalidade, melhorando a qualidade de vida dos
pacientes, fazendo com que procurem mais cuidados orais. Também houve um declínio das
manifestações bucais associadas ao HIV.
Num estudo realizado por Patton et al. (2000), foi determinada a prevalência de
manifestações orais em pacientes HIV na era da terapia das drogas inibidoras de protease
(IP). A prevalência das lesões orais em 570 pacientes adultos HIV+ foi avaliada antes e após o
uso destas proteases, usando critério clinico presuntivo estabelecido. Isto porque o uso das
IP junto com outras drogas antiretrovirais, tem provocado um grande impacto na epidemia
do HIV. Estudos têm mostrado declínio da morbidade e mortalidade entre pacientes HIV
infectados, devido à combinação de terapias contendo

IP.

Estas terapias potentes

combinadas (TARP) têm promovido a diminuição da carga viral e o aumento gradual do
número de CD4, resultando no aumento da imunidade. GUN, PUN e EUN diminuíram de
4,8% para 1,7%. HIV associado às doenças das glândulas salivares aumentou em prevalência
de 1,8% para 5%. A redução na prevalência de lesões orais com o advento da TARP ocorre
devido a sua capacidade de restaurar o número de CD4, o que é importante na defesa do
hospedeiro contra organismos oportunistas. A supressão da carga viral induzida pela TARP
pode contribuir para observação clinica da redução de algumas lesões orais relacionadas ao
HIV. A ocorrência das Doenças Periodontais Necrosantes diminuiu. Eles concluíram que o
padrão de infecções oportunistas orais em pacientes HIV está mudando na era TARP.
Tappuni e Fleming (2001) compararam a prevalência das manifestações orais em 284
pacientes HIV+ no Reino Unido, em relação à monoterapia, terapia dupla, terapia tripla e
também em relação a pacientes sem terapia antiretroviral

(TAR), através de estudo

transversal. 0 grupo com dupla e tripla terapia (TARP), obteve significante diminuição nas
manifestações orais quando comparados com o grupo que não recebeu TAR e o grupo com
monoterapia (zidovudina- AZT), porém nenhuma diferença significativa pôde ser observada
na prevalência de lesões orais entre dupla e tripla terapia. Os resultados também reforçam a
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relação inversa entre CD4 e manifestações orais, independente do paciente ser do grupo
TAR ou não.

Pacientes com

CD4 < 200 cels/mm3

e carga viral

> 3000 cópias/ml,

independente do grupo TAR ou não, tiveram mais manifestações de lesões orais que os
outros pacientes. A

observação

de que a prevalência de

lesões

orais diminuiu

significativamente com a administração de terapias combinadas, provavelmente devido ao
seu papel na reconstituição do sistema imune, sugere que manifestações orais podem ser
usadas como um adjunto clinico para marcar e monitorar a eficácia da TAR, confirmando o
importante papel das lesões orais no diagnóstico e marcadores da progressão da doença.
Galitis et al. (2004) investigaram a associação entre a prevalência de lesões orais e a
TARP, incluindo IP. Através de estudo prospectivo as lesões foram diagnosticadas por critério
clinico presuntivo estabelecido. Foram avaliados 95 pacientes na Grécia, 44 recebiam IPTARP, 14, terapia dupla e 37 não recebiam terapia antiretroviral no momento do exame.
Lesões orais foram significativamente aumentadas em pacientes com CD4< 200 cels/mm3 e
carga viral > 20.000 cópias por ml. A porcentagem de pacientes com lesões recebendo IPTARP foi 1,5 vezes menor do que em pacientes que não recebiam terapia antiretroviral, mas
com similar imunidade

e estado viral. A descontinuidade do tratamento antifúngico

profilaticamente pode ser sugerida nos pacientes recebendo TARP. A

redução

principalmente de candidiase oral e demais lesões após introdução da TARP, foi atribuída a
reconstituição imune com elevação de CD4 e redução de carga viral.
Sroussi e Epstein (2008) ressaltaram que a epidemiologia das manifestações orais em
HIV+, na era pós TARP, são menos freqüentes, porém novos paradigmas estão surgindo. Eles
incluem a possibilidade de aumento na prevalência do virus papiloma humano (HPV) e a
possibilidade de, com

o tempo, CD4 e a prevalência de

lesões orais não estarem

relacionadas. Na pratica isto significa que, precisa-se continuar a ser vigilante no exame e
tratamento de pacientes HIV infectados, e enfatizar a preocupação no diagnóstico precoce
de câncer oral, devido A associação do fumo com o aumento do HPV em pacientes HIV+.
Deve-se permanecer vigilante no diagnóstico de manifestações orais tradicionais, associadas
com baixo CD4, mas também em pacientes com alto CD4. Além do que, observar as
complicações da xerostomia, pois a saliva é fundamental para saúde oral. Hiposalivação
representa um fator de risco adicional para caries e Doença Periodontal.
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2.8 TRATAMENTO

Segundo Robinson et al. (2002), a maioria das mudanças eritematosas gengivais,
vistas na infecção pelo HIV, são gengivites induzidas por biofilme e não EGL, que não é
induzida por placa, logo seu diagnóstico diferencial é feito após a remoção da placa e

manutenção dos sintomas. Logo, a primeira linha de tratamento deve ser a remoção da
placa pelo profissional e orientação de higiene oral ao paciente. Eles concluíram que não há
indicações para antibiótico rotineiro ou terapia antifúngica na administração do EGL ou da
PC. Reznik (2006) sugere bochechos duas vezes ao dia com glucanato de clorexidina 0,12%
por 2 semanas, além do debridamento pelo dentista e melhora da higiene oral do paciente.
0 tratamento inicial das Doenças Periodontais Necrosantes consiste na raspagem e
alisamento radicular para remoção de placa dental e cálculo, e debridamento do tecido
necrótico quando presente (RYDER, 2002; REZNIK, 2006; YIN; DOBKIN; GRBIC, 2007).

Para Ryder (2002), a irrigação com povidine-iodine durante a raspagem radicular e o
debridamento do tecido necrótico é recomendada por suas propriedades anti-sépticas.
Outros autores também sugerem

irrigação subgengival com povidine-iodine 10% ou

gluconato de clorexidina 0,12% (REZNIK, 2006; YIN; DOBKIN; GRBIC, 2007).
0 uso pelo paciente de bochechos com clorexidina 0,2% e administração de
metronidazol sistêmico por 3 dias após a raspagem mostram bons resultados (RYDER, 2002).
Reznik (2006) também orienta quanto a administração de antibiótico, porém recomenda
metronidazol 500 mg, 1 comprimido duas vezes ao dia, por 7 a 10 dias. Outras opções de
antibiótico são clindamicina e amoxacilina. Yin; Dobkin; Grbic (2007) recomendam que,
apenas se o tratamento inicial falhar no controle das lesões, é que se deve usar antibiótico
sistêmico e/ou antifúngico sistêmico. Se necessário antibiótico preferir metronidazol, que
apresenta menor efeito sobre bactérias anaeróbias G+, e estas bactérias ajudam a prevenir o
desenvolvimento da cândida. Antes de iniciar estas medicações, deve-se consultar o médico
do paciente, e se durante o tratamento o paciente desenvolver EGL, GUN ou PUN, avaliar a
possibilidade de resistência à medicação.
Antibióticos

devem ser usados com cautela, por haver risco de

o paciente

desenvolver cândida (RYDER, 2002; YIN; DOBKIN; GRBIC, 2007). Para preveni-la, pode-se
usar um agente tópico antifúngico, como clotrimazol ou nistatina vaginal, e em casos de
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imunossupressão mais severa fluconazol ou itraconazol sistêmico. Se não houver bom
resultado, outras lesões de aspecto clinico semelhante devem ser consideradas (RYDER,
2002). 0 uso de bochechos com clorexidina 0,12% , duas a três vezes ao dia, por vários
meses ajuda a prevenir a recorrência da cândida, EGL, GUN e PUN (YIN; DOBKIN; GRBIC,
2007).
0 principio de tratamento para pacientes HIV infectados ou não deve ser o mesmo,
embora a manutenção em HIV+ deva ser mais freqüente (ROBINSON, 2002; YIN; DOBKIN;
GRBIC, 2007). 0 controle da dor é crucial, assim como a nutrição destes pacientes (REZNIK,
2006). A resposta ao tratamento varia, dependendo de vários fatores como nível de
imunodeficiência do paciente, cuidados de higiene oral

e uso de tabaco (YIN; DOBKIN;

GRBIC, 2007).

Após o tratamento inicial, visitas de suporte mais freqüentes são necessárias para
remoção de placa, cálculo, orientação de higiene oral e controle do paciente devido ao
maior risco de progressão da PC em indivíduos HIV+, com maior perda de inserção e
recessão gengival (RYDER, 2002; ROBINSON, 2002; REZNIK, 2006; YIN; DOBKIN; GRBIC,
2007).
Em relação As cirurgias, a mais estudada entre pacientes HIV+ e HIV - é a exodontia,
mostrando que complicações não são significativas, desde que CD4 esteja alto. Porém,
durante o curso da infecção HIV também podem ocorrer alterações na coagulação e tempo
de sangramento, logo apenas procedimentos cirúrgicos necessários devem ser considerados

e todos os dados do paciente devem ser avaliados junto ao médico (RYDER, 2002; YIN;
DOBKIN; GRBIC, 2007).
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3 CONCLUSÃO

De acordo com a revisão literária apresentada no capitulo 2, conclui-se que:

1)

0

virus HIV promove uma infecção crônica das células CD4, resultando em

imunossupressão do paciente e favorecendo infecções oportunistas.

2) Existem lesões periodontais características de infecções associadas ao HIV. 0 treinamento
do dentista no reconhecimento destas lesões é importante para diagnóstico precoce e
tratamento do HIV, ajudando a evitar novas transmissões.

3)

A introdução das terapias antiretrovirais combinadas, diminuiu a morbidade

e

mortalidade, melhorando a expectativa de vida dos pacientes. Com isso houve uma
diminuição das manifestações orais atípicas, como EGL, PUN, GUN, EUN e candidíase,
Entretanto, apareceram doenças crônicas como a PC.

4) A xerostomia e o risco de câncer oral devido aumento de HPV, estão aumentados após
TARP.

5) Periodontite crônica e gengivite associada â placa ou modificada pelo HIV, não foram
diminuídas pela TARP.

6) Muitos pacientes HIV+ apresentam depressão e acabam não realizando uma correta
higiene oral. Logo, orientação destes pacientes

e

acompanhamento psicológico

é

fundamental.

7) A microbiota entre soropositivos e negativos é semelhante, podendo, porém haver cepas
mais virulentas e maior quantidade de bactérias em HIV+, com maior risco para bactérias
oportunistas, já que a imunidade encontra-se comprometida.
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8) A incidência de cândida diminuiu na era TARP devido reconstituição imune com elevação
de CD4 e redução de carga viral.

9) 0 principio do tratamento para pacientes HIV+ e HIV - é o mesmo.

10) A terapia periodontal de suporte em pacientes HIV+ deve ser mais freqüente, para
remoção de placa, cálculo, orientação de higiene oral e controle mais rigoroso, devido ao
maior risco de progressão da PC em pacientes HIV+, com maior perda de inserção e recessão
gengival.
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