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EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA PERIODONTAL EM ADULTOS 

JOVENS VIVENDO COM HIV/AIDS E EM USO DE TERAPIA 

ANTIRRETROVIRAL ALTAMENTE POTENTE  

 

RESUMO: As disfunções proporcionadas pelos antirretrovirais em pessoas 

vivendo com HIV/Aids (PVHIV/Aids) vêm sendo amplamente estudadas em todo 

o mundo, em razão da interferência desses medicamentos em muitos tecidos 

especializados dos vários sistemas humanos, incluindo os tecidos bucais, em 

especial, aqueles do periodonto. Nesse sentido, o presente projeto de pesquisa 

teve por objetivo realizar uma avaliação de caráter epidemiológico sobre a 

prevalência da doença periodontal em PVHIV/Aids, em tratamento com 

antirretrovirais, em acompanhamento médico e odontológico de um Serviço de 

Assistência Especializada em IST/Aids da Prefeitura Municipal de São Paulo – 

SP, Brasil. O método empregado teve como guia norteador os índices 

periodontais validados pela literatura científica, sendo também avaliado o perfil 

social e a qualidade de vida. Foram avaliados 31 indivíduos, com idades entre 

20 e 24 anos, de ambos os gêneros, em uso de Terapia Antirretroviral Altamente 

Potente (TAAP). Os resultados permitem evidenciar que não houve associação 

entre o tempo de uso da TAAP e a presença de Doença Periodontal, nem 

associação entre a Qualidade de Vida e o tempo de diagnóstico pelo HIV, sendo 

o grupo avaliado classificado em um padrão Regular de Qualidade de Vida. O 

tabagismo, variável importante para a Doença Periodontal, não se apresentou 

associado. Do exposto, pode-se concluir que, apesar de muitos estudos 

apresentarem indícios científicos sobre uma potencial ação da TAAP sobre os 

tecidos periodontais, na presente pesquisa, essas variáveis não se 

apresentaram associadas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Desde o advento do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) no final da 

década de 70, mas efetivamente apresentado ao mundo na década de 80, até 

os dias atuais, muitos avanços ocorreram. O universo da biologia molecular 

(Carvalheiro, 1998) buscou entender a dinâmica do vírus e das drogas, de modo 

que a efetividade das terapias antirretrovirais pudessem controlar a ação viral, 

bem como aumentar a qualidade de vida e a longevidade de indivíduos 

soropositivos, reduzindo consideravelmente o quadro da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (Aids) propriamente dita (Nunes e Ciosak, 2018). 

O HIV/Aids ainda representa um grande desafio em nossa sociedade, 

principalmente devido ao número de casos no mundo, cerca de 38 milhões de 

PVHIV/Aids, com 25,4 milhões tendo acesso a TAAP (UNAIDS, 2021). Todavia, 

segundo o mesmo o Boletim Epidemiológico do HIV/Aids do Ministério da Saúde 

- Brasil, houve uma expressiva redução do número de novos casos (23% entre 

2010 e 2019). Ainda assim, a doença é considerada grave problema de saúde 

púbica, prognóstico justificado pelos 11.800 casos novos registrados de HIV até 

junho de 2020, com um total de 5.228 de casos de Aids no mesmo período, com 

uma taxa bruta de mortalidade para o período de 5,0 a cada 100.000 habitantes 

(Ministério da Saúde, 2021). 

Frente ao tratamento, muitas drogas antirretrovirais, isolada ou 

conjuntamente administradas podem, em determinado período de ação, 

desencadear processos colaterais indesejados e, desse modo, comprometer a 

adesão ao tratamento, bem como a função e o desempenho dos sistemas 

humanos (Lignani et al., 2001). 

 O mundo todo dedica-se ao estudo das disfunções proporcionadas, em 

médio e longo prazo, pelos antirretrovirais em pacientes HIV/Aids, uma vez que  

esses medicamentos interferem em muitos tecidos especializados dos vários 

sistemas humanos (Paschoal et al., 2014) que, em função também da ação do 

vírus, têm demonstrado comportamento agressor desses tecidos, com especial 

atenção aos tecidos ósseos, fundamentado pela ação de biomarcadores e 

alterações em nível laboratorial de densidade mineral óssea (Fig. 1) (Saraiva e 



4 
 

Castro, 2002; Alonge et al., 2013; Caputo et al., 2013; Fighera et al., 2017; 

Nittaynnanta et al., 2017; Sobrino et al., 2018; Cervero et al., 2018). 

 

 

Fig. 1: Correlação entre o HIV, uso da TAAP e tecidos ósseos 

  

Atualmente, oferta-se aos pacientes HIV/Aids uma associação de drogas 

antirretrovirais com uma dinâmica bastante eficiente para supressão da carga 

viral e a manutenção do sistema imunológico, constituindo o uso do Furamato 

de Tenofovir Desoproxila (TDF), da Lamivudina (3TC) e do Dolutegravir (DTG) 

como prescrição inicial para a manutenção da PVHIV/Aids. Todavia, muitas 

outras drogas são propostas na literatura mundial, como o Efavirenz, o 

Atanazavir/Ritonavir, o Darunavir/Ritonavir, o Lopinavir/Ritonavir, a Nevirapina, 

dentre outras (Brasil, 2018; Pimentel et al., 2020). 

No contexto do presente projeto de pesquisa, as drogas antirretrovirais 

têm sido relacionadas a muitas manifestações não desejadas, dentre elas, 

alterações que envolvem os tecidos ósseos, com especial atenção ao TDF, 

droga que age como inibidora da transcriptase reversa análoga de nucleotídeo 
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do HIV-1, sendo sempre administrada em associação com outras drogas 

antirretrovirais (Planello et al., 2016).  

O TDF tem sido associado às disfunções ósseas. Age nos níveis da 

Densidade Mineral Óssea (DMO), o que pode ocasionar desequilíbrio metabólico 

nos tecidos mineralizados, promovendo possíveis quadros de osteopenia e 

osteoporose e aumentando a chance de fraturas ósseas (Vidal, 2018; Lima et 

al., 2009). Nessa perspectiva, há a hipótese da influência dessa medicação, bem 

como da ação do próprio vírus HIV, também nos ossos maxilares que, por meio 

dos seus processos alveolares, colaboram na sustentação do Órgão Dental 

(Scheibel et al., 2009). Logo, trata-se de uma alteração da densidade óssea dos 

maxilares que pode desencadear disfunções em nível do periodonto, 

influenciando de forma direta nas estruturas que ancoram o Órgão Dental. Junto 

com o periodonto, constituem o complexo Dento-Alveolar, principal objeto de 

estudo na Odontologia e que faz parte do Sistema Estomatognático (Lindhe, 

2018).  Constituído por esmalte,   dentina e   polpa, o Órgão Dental é alicerçado 

pelo periodonto, composto por gengiva (livre e inserida), ligamentos periodontais 

(fibras de Sharpey), cemento (acelular e celular) e osso alveolar (maxilar e 

mandibular). 

 Em relação ao periodonto, a gengiva faz parte do seguimento de proteção 

(Periodonto de Proteção) e os demais tecidos, do seguimento de Sustentação 

(Periodonto de Sustentação), classificação que já indica sua função de sustentar 

o Órgão Dental.  O osso alveolar tem um desempenho primário para isso, pois 

envolve toda a raiz dentária e recebe os ligamentos periodontais dos tecidos 

adjacentes, bem como a gengiva inserida (Lindhe, 2018). Logo, uma modificação 

da estrutura constitucional do osso alveolar pode comprometer todos os outros 

tecidos envolvidos, predispondo o indivíduo a Doenças Periodontais (DP) que 

favorecem a perda do dente propriamente dito.  

 Nesse sentido, conhecendo a ação das medicações antirretrovirais, com 

especial atenção ao TDF e sua influência negativa sobre os tecidos ósseos, 

surge a hipótese de que essa droga possa influenciar o metabolismo celular em 

nível do osso alveolar, provocando alterações nos tecidos ósseos alveolares 

com reflexo na dinâmica dos ligamentos periodontais, tendo como consequência 

a expressão clínica das disfunções do periodonto, como perda do Nível de 
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Inserção Clínica (NIC) diante dos novos critérios para o diagnóstico das DP 

(Papapanou et al., 2018).  

Contudo, sabe-se que outros fatores também colaboram para a NIC e a 

recessão gengival (Yared et al., 2006): higiene bucal precária, que favorece a 

instalação de doenças periodontais (gengivite e periodontite); escovação dental 

inadequada; esforços mastigatórios irregulares (bruxismo e trauma de mordida), 

que induzem processos abfrativos; hábitos parafuncionais crônicos (palitar os 

espaços dentários e onicofagia). Todavia, procurou-se evidenciar, no público-

alvo do estudo, a presença de DP, cujos fatores citados têm influência sobre 

essa variável. Além disso, em um indivíduo adulto jovem, esses fatores, sob o 

ponto de vista clínico, caracterizam-se como de baixa intensidade, sendo 

necessário um longo período até que os sinais se manifestem. As alterações da 

recessão gengival, outra consequência da DP, podem ocasionar processos de 

sensibilidade dentinária que promovem má qualidade de vida ao portador, pois 

podem privá-lo do consumo de determinados alimentos, além do dano estético, 

em decorrência da exposição radicular (Lopes et al., 2011).  

Diante dos argumentos anteriores, há uma evidência clínica empírica que 

fomenta uma potencial associação entre danos periodontais em portadores de 

HIV/Aids em uso de TAAP. Frente a isso, surge o questionamento do presente 

projeto: “qual a prevalência da doença periodontal em um público jovem e em 

uso da TAAP em fator do tempo?”. A resposta, ou seja, a hipótese a ser testada, 

é a de que há uma associação entre essas variáveis, de modo que os dados, 

independentemente dos resultados finais, possam convergir para ações práticas, 

tanto em nível clínico, quanto preventivo, com vistas a melhorar  qualidade de 

vida do público-alvo do estudo. 

As evidências científicas da ação dos antirretrovirais e do HIV sobre os 

tecidos humanos, em especial, os tecidos ósseos, são conhecidas (Silva-Santos, 

2008; Blanski et al., 2012; Cardoso, 2016; Giovani et al., 2017; Vidal, 2018), 

Todavia, no universo odontológico, muitas lacunas ainda necessitam ser 

preenchidas, principalmente no que tange a pesquisas em nível epidemiológico 

com o objetivo geral de avaliar achados clínicos empíricos e confrontá-los com 

validações de padrão-ouro, tanto em nível clínico-laboratorial, quanto estatístico. 
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Nesse sentido, buscar-se-á estabelecer, entre as variáveis estudadas, 

correlações que possam ser revertidas em ações concretas.  

Como se trata de um público-alvo vulnerável e, muitas vezes, de difícil 

acesso e vínculo, há uma limitação para os profissionais que atuam 

especificamente na atenção à saúde bucal dessa população, o que justifica a 

proposição da presente pesquisa de que, do ponto de vista inicial, possa induzir 

a um desafio complexo, mas que, por outro lado, constitui uma ação motivadora 

na busca de respostas para muitos questionamentos que envolvem a saúde 

bucal desse público.  

A oportunidade da realizar pesquisas de base epidemiológica, 

principalmente quando se tem um desenho potencialmente bem delineado, 

capaz de atingir o público-alvo, acesso a ele e possibilidade de aplicar métodos 

não-invasivos, mas de alta sensibilidade e especificidade, constituem fatores 

positivos que conduzem ao estabelecimento de objetivos claros e de 

questionamentos que alicerçam, de modo direto, a hipótese a ser investigada, o 

que viabiliza a realização da pesquisa. 

 Logo, trata-se de uma proposta de trabalho importante, que convergirá 

positivamente para um melhor entendimento do processo saúde-doença frente 

ao HIV e à Odontologia. 

 Assim, o objetivo geral desta pesquisa será avaliar a presença da DP em 

indivíduos adultos jovens, vivendo com HIV/Aids e em uso de antirretroviral, em 

relação ao tempo de uso da TAAP, bem como outras variáveis, como Qualidade 

de Vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, variáveis socioeconômicas 

e de saúde bucal geral. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

A presente pesquisa explora um tema de difícil abordagem, com variáveis 

inseridas em um universo de muitas lacunas a serem preenchidas, o que reforça 

a motivação para o trabalho com as PVHIV/Aids.  

A Odontologia exerce papel fundamental na recuperação da autoestima e 

controle de saúde local e sistêmica da PVHI/Aids e apesar dos resultados não 

terem associado as variáveis de interesse (DP x TAAP), a discussão do tema 

nos abre outros caminhos para a continuidade das investigações, com reflexo 

direto na aplicação destes no dia a dia da assistência clínica e recuperação da 

Qualidade de Vida de um público com grande vulnerabilidade em nossa 

sociedade. 

A análise das condições bucais em um contexto geral, mostra uma 

vulnerabilidade do público alvo avaliado, evidenciado por um Índice CPO-D 

moderado, concluindo-se que há a necessidade da participação da equipe de 

saúde bucal no contexto preventivo e no presente estado da arte curativo. 

 Ainda que a população estudada tenha acesso a TAAP e 

acompanhamento digno frente ao cenário mundial do HIV/Aids, o fator Qualidade 

de Vida ainda reflete a necessidade de cuidado e observou-se isto nos quatro 

domínios avaliados, o que reforça a importância também da atenção psicológica. 

 Logo, diante do exposto, depreende-se que muitas lacunas ainda devem 

ser preenchidas em relação aos aspectos sociais e de saúde das PVHIV/Aids e 

apesar de todo conhecimento alcançado até o presente momento, há a 

necessidade de um olhar mais minucioso para este público. 
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