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Resumo

As complicações imunológicas advindas da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) podem levar a alterações sistêmicas, com impacto nas condições de saúde. 

A carga viral é usada para interpretar o curso clínico da infecção pelo HIV e a resposta à terapia 

antirretroviral. O objetivo deste estudo foi avaliar fatores associados à presença do vírus HIV, no 

Serviço de Atendimento Especializado (SAE – DST/HIV/Aids) do município de Juazeiro, Bahia. Trata- 

-se de um estudo transversal exploratório, com 32 participantes, que coletou informações sobre 

características sociodemográficas, de estilo de vida, condição sistêmica e saúde bucal contidas em 

prontuários clínicos ou obtidas através de exame bucal e aplicação de questionário. Avaliou-se a 

distribuição das variáveis consideradas. Posteriormente, estimaram-se as medidas de associação 

das características dos participantes com carga viral alta. Os resultados demonstraram existência de 

associação forte com a carga viral alta, mesmo após os ajustes por idade, para: desconhecimento 

da via de infecção [RP 4,00; IP (1,02 – 15,62)], baixa contagem de linfócitos T CD4 [RP 12,40; 

IP (1,40 – 109,53)] e presença de lesão intraoral [RP=3,53; IP (1,18 – 10,51)]. Concluiu-se  

que o desconhecimento da via de infecção por HIV, baixa contagem de linfócitos T CD4 e a 

presença de lesão intraoral estão positivamente associados à alta dosagem de carga viral.
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FACTORS ASSOCIATED WITH PRESENCE OF HIV: PRELIMINARY RESULTS IN THE 

MUNICIPALITY OF JUAZEIRO, BAHIA

Abstract

The immunological complications originating from human immunodeficiency 

virus (HIV) infection may lead to systemic alterations, with an impact on health conditions. 

Viral load is used to interpret the clinical course of HIV infection and the response to 

antiretroviral therapy. The aim of this study was to assess factors associated with the presence 

of HIV at the STD/HIV/AIDS specialized care service of the municipality of Juazeiro, Bahia. 

This was an exploratory cross-sectional study with 32 participants, in which information on 

socio-demographic, lifestyle, systemic condition and oral health characteristics was gathered 

from clinical files or obtained through oral examination and applying a questionnaire. There 

was an evaluation on the distribution of the variables considered. Subsequently, association 

measurements of the characteristics of participants with high viral load were performed. The 

results showed that associations with high viral load existed, even after adjustments of age, in 

relation to the following: unawareness of infection route [PR = 4.00; PI (1.02 – 15.62)]; low 

T CD4 lymphocyte count [PR = 12.40; PI (1.40 – 109.53)]; and presence of intra-oral lesions 

[PR = 3.53; PI (1.18 – 10.51)]. It was concluded that unawareness of the HIV infection route, 

low T CD4 lymphocyte count and presence of intra-oral lesions were positively associated 

with high viral load. 

Key words: Acquired immunodeficiency syndrome. HIV infections. Viral load. Oral 

manifestations. 

FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DEL VIH: RESULTADOS PRELIMINARES EN EL 

MUNICIPIO DE JUAZEIRO, BAHIA, BRASIL

Resumen

Las complicaciones inmunológicas provenientes de la infección por el Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana (VIH) pueden llevar a alteraciones sistémicas, con impacto 
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en las condiciones de salud. La carga viral es usada para interpretar el curso clínico de la 

infección por el VIH y la respuesta a la terapia antirretroviral. El objetivo de esta investigación 

fue evaluar factores asociados a la presencia del virus VIH, en el Servicio de Atención 

Especializada (SAE–DST/VIH/SIDA) del municipio de Juazeiro, estado de la Bahía, Brasil. Se 

trata de un estudio transversal exploratorio, con 32 participantes, que recolectó informaciones 

sobre las características sociodemográficas, de estilo de vida, condiciones sistémicas y salud 

bucal, contenidas en históricos clínicos u obtenidas a través de examen bucal y aplicaciones 

de cuestionario. Se evaluó la distribución de las variables consideradas. Posteriormente, 

se estimaron las medidas de asociación de las características de los participantes con carga 

viral alta. Los resultados evidenciaron la existencia de asociación con carga viral alta, mismo 

después de los ajustes por edad, para: desconocimiento de la vía de infección [RP 4,00; IP 

(1,02 – 15,62)], bajo recuento de linfocitos T CD4 [RP 12,40; IP (1,40 – 109,53)] y presencia 

de lesión intraoral [RP=3,53; IP (1,18 – 10,51)]. Se concluye que el desconocimiento de la 

vía de infección por VIH, bajo recuento de linfocitos T CD4 y presencia de lesión intraoral 

están positivamente asociados con el alto dosaje de carga viral. 

Palabras-Clave: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Infecciones VIH. Carga viral. 

Manifestaciones bucales. 

INTRODUÇÃO

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é responsável pela Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (Aids). Reconhecida oficialmente como entidade patológica em 

1981, pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), a Aids é uma doença caracterizada 

por um colapso imunológico do organismo, provocando o aparecimento de múltiplas lesões, 

incluindo manifestações bucais.1 Desde sua descoberta, diversos estudos têm sido elaborados 

para investigar seu comportamento epidemiológico e seus modelos de transmissão, controle e 

tratamento. Atualmente, sabe-se que o HIV pode ser transmitido por meio de relações sexuais, 

exposição a sangue e/ou hemoderivados ou através de transmissão vertical.2 

O HIV é um retrovírus com genoma RNA, da família Retroviridae e subfamília 

Lentivirinae, pertencendo ao grupo dos retrovírus citopáticos e não oncogênicos. Multiplica-se 

usando uma enzima denominada transcriptase reversa, responsável pela transcrição do RNA 

viral para uma cópia DNA, integrando-se ao genoma do hospedeiro.2 Uma vez instalado, o 

vírus provoca imunodepressão acentuada, afetando a imunidade celular, com depressão de 

células T CD4, sendo esta uma das características mais marcantes da doença.3 À medida 
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que o número de células CD4 diminui, o sistema imunológico torna-se incapaz de conter 

as infecções causadas pelo HIV, o que leva à maior disseminação e multiplicação do vírus e 

consequente aumento da viremia.4

A carga viral é usada para interpretar o curso clínico da infecção pelo HIV e 

a resposta à terapia antirretroviral. O ideal é manter a carga viral em um nível indetectável 

ou, pelo menos, abaixo de 3.000 cópias/ml. A elevação contínua da carga viral resulta em 

destruição mais rápida dos linfócitos T CD4 e avanço na imunossupressão, comprometendo a 

saúde do indivíduo.5

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), no final de 

2008, existiam cerca de 33,4 milhões de portadores de HIV no mundo.6 No Brasil, o número 

total de casos registrados de infecção por HIV, de 1980 a 2009, gira em torno de 540 mil.7 Os 

indivíduos mais atingidos são, em geral, homens e mulheres com mais de 30 anos, com baixo 

grau de escolaridade e a principal via de contaminação é a relação sexual heterossexual.8

Aproximadamente 60% dos indivíduos infectados pelo HIV e 80% 

daqueles com Aids apresentam manifestações orais.9 Tais manifestações são comuns 

em assintomáticos e, quase sempre, é um dos primeiros sinais clínicos da Aids.10 Por esta 

razão, são possíveis marcadores da doença,11 justificando a importância de seu diagnóstico 

adequado. Verifica-se, na literatura, que há predominância de algumas lesões orais nos 

portadores de HIV/Aids, em que a candidíase, nas suas diversas apresentações clínicas, as 

doenças gengivais e/ou periodontais, a leucoplasia pilosa, o sarcoma de Kaposi, o linfoma 

não-Hodgkin e o herpes simples situam-se entre as mais frequentementes.1

A microbiota oral de indivíduos imunocompetentes é diferente daquela de 

pacientes HIV-positivos. A combinação de drogas, incluindo agentes antimicrobianos, corticoides 

e anti-inflamatórios utilizados no tratamento por pacientes HIV-positivos, pode desencadear o 

crescimento de várias espécies de levedura, inclusive a Cândida.12 Além disso, pessoas infectadas 

pelo HIV apresentam sistema imunológico suprimido e xerostomia, fatores que aumentam, 

consideravelmente, o risco de outras doenças bucais, a exemplo da cárie dentária.13

A partir de 1998, novos agentes, Inibidores da Transcriptase Reversa Não- 

-Nucleosídeos (ITRNN) e a primeira geração de Inibidores de Proteases (IP) do HIV, 

somaram-se à lista das drogas antirretrovirais já existentes, composta, basicamente, pelos 

Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos (ITRN). Mais recentemente, outras 

classes de medicamentos foram incorporadas à terapia combinada. São os Inibidores de 

Fusão (IF), os Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleotídeos (ITRNt) e os Inibidores de 

Integrase (II);14,15 A Highly Active Antiretroviral Therapy  (HAART)  consiste na combinação 
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de, pelo menos, três diferentes inibidores enzimáticos e, preferencialmente, são usados dois 

análogos nucleosídeos e um inibidor de protease.14

Assim, pelo fato de a Aids tratar-se de uma doença de grande impacto 

nas condições de saúde das coletividades e visando meios para melhor conhecer o 

comportamento dessa infecção, justifica-se a realização deste estudo, que tem por 

objetivo identificar fatores associados à presença do vírus HIV, no Serviço de Atendimento 

Especializado (SAE – DST/HIV/Aids) do município de Juazeiro (BA). 

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se um levantamento das condições de saúde de indivíduos portadores 

de HIV cadastrados no SAE em DST/HIV/Aids do município de Juazeiro (BA), consistindo 

em um estudo preliminar que investigou 32 sujeitos de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 19 anos. A referida unidade possui 143 portadores do vírus cadastrados e 32 deles 

estavam frequentando o SAE na ocasião da coleta de dados. Presta atendimento a usuários 

residentes no município e provenientes de outras cidades da Macrorregião Norte do estado 

da Bahia, disponibilizando atendimentos médico, psicológico, odontológico, de enfermagem 

e serviço social. 

Os dados foram coletados no serviço, em janeiro e fevereiro de 2010, por meio 

da aplicação de questionário que investigava características sociodemográficas e relacionadas ao 

estilo de vida dos participantes. Além deste, o prontuário médico foi utilizado para obtenção 

de dados sobre condição sistêmica e realizou-se exame bucal para investigar cárie dentária, 

lesão intraoral e condição periodontal. Para investigação de cárie dentária e da lesão intraoral, 

foram seguidos os critérios descritos no manual do examinador do Projeto SB Brasil 2000;16 para 

condição periodontal, observaram-se os critérios para classificação da gravidade da doença.17

As variáveis sociodemográficas investigadas foram: sexo (feminino; masculino), 

idade (19-39; 40 ou mais), município de residência (Juazeiro e outros), raça/cor (branco/

amarelo; preto/pardo), anos de estudo (5 anos ou mais; até quatro anos), estado civil (casado; 

solteiro/separado), possui filhos (não; sim), filhos c/ infecção HIV (não; sim), ocupação 

(remunerada; não remunerada) e renda familiar (> 1 salário mínimo; ≤1 salário mínimo). 

Nas variáveis relacionadas ao estilo de vida, investigou-se: tabagismo (não; sim), 

etilismo (não; sim), prática de atividade física (sim; não), frequência de escovação dentária 

(≥3 vezes/dia, < 3 vezes/dia) e uso de fio/fita dental (sim; não). A condição sistêmica 

considerou a presença de doenças sistêmicas (não; sim), conhecimento da via de infecção 

(sim; não), uso de terapia medicamentosa antirretroviral (não; sim), tempo de descoberta 
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da infecção, resultado da última contagem de células T CD4 (≥ 200; <200) e relação entre 

células T CD4 e células T CD8 (≥ 0,5; < 0,5). 

A saúde bucal foi investigada considerando-se: cárie dentária, por meio do 

Índice CPO que mede o total de dentes permanentes cariados (C), perdidos (P) e obturados 

(O) por indivíduo; lesão intraoral, considerando a presença de lesão em tecidos moles (não; 

sim) e condição periodontal (sangramento gengival, profundidade de sondagem e nível de 

inserção clínica). 

Os dados foram armazenados no programa Microsoft Office Excel 2007 e 

analisados no Software Stata 10. Inicialmente, investigou-se a distribuição das variáveis e, em 

seguida, avaliou-se a associação com carga viral alta. Para variáveis categóricas, realizou-se 

comparação de medidas numéricas pelo teste qui-quadrado, com nível de significância de 

5%. Para variáveis contínuas (descritores da condição bucal), foi empregado o Teste t de 

Student, para avaliações estatísticas de diferença entre as médias dos grupos supracitados. 

Seguindo as recomendações da Resolução n.º 196/96, do Conselho Nacional 

de Saúde,18 o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUFBA), (Protocolo 04/10). Obteve-se 

prévia Autorização do Serviço de Saúde para a realização da investigação e a todos os 

participantes foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra a distribuição das variáveis do estudo. Entre os participantes 

observou-se distribuição equivalente para as variáveis sexo e renda familiar, sendo que a 

maioria residia em Juazeiro. A média de idade, bem como a mediana, apresentaram-se em 

torno de 40 anos. Houve predomínio da raça/cor parda ou preta e nível de escolaridade 

de cinco ou mais anos de estudo. Constatou-se que a maior proporção de indivíduos não 

era casada, tinha filhos e cerca de 10% desses filhos estavam infectados pelo HIV. Pôde-se 

observar também que, após a detecção do vírus, houve uma redução superior a um terço nas 

atividades laborais remuneradas. 

Nas variáveis referentes ao estilo de vida, os dados mostraram que a ocorrência 

de etilismo foi mais alta que o hábito de tabagismo, entretanto o tempo médio de exposição 

ao etilismo foi menor que ao tabagismo. A maior parte dos indivíduos afirmou não praticar 

atividade física regularmente, adotar frequência de escovação menor que três vezes ao dia e 

não fazer uso regular de fio dental (Tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição das variáveis estudadas – Juazeiro, Bahia, Brasil – 2010 

Variáveis N %
Sexo Feminino 16 50,00

Masculino 16 50,00

Idade (em anos) 19-39 14 43,75
40 ou mais 18 56,25

Município de residência Juazeiro 25 78,13
Outros 7 21,88

Raça/Cor Branco ou Amarelo 4 12,50
Preto ou Pardo 28 87,50

Anos de estudo 5 ou mais 20 62,50
Até 4 12 37,50

Estado civil Casado 7 21,88
Solteiro, separado ou viúvo 25 78,13

Possui filhos Não 10 31,25
Sim 22 68,75

Filhos c/ infecção HIV* Não 20 90,91
Sim 2 9,09

Trabalho atual Remunerado 18 56,25
Não remunerado 14 43,75

Trabalho passado Remunerado 30 93,75
Não remunerado 2 6,25

Renda familiar >1 Salário Mínimo 16 50,00
≤ 1 Salário Mínimo 16 50,00

Tabagismo Não 24 75,00
Sim 8 25,00

Etilismo Não 19 59,38
Sim 13 40,63

Prática de atividade física Sim 6 18,75
Não 26 81,25

Frequência de escovação <3 vezes 17 53,13
≥3 vezes 15 46,88

Uso de fio dental Sim 6 18,75
Não 26 81,25

Doenças sistêmicas Não 23 71,88
Sim 9 28,13

Uso de medicamentos Não 26 81,25
Sim 6 18,75

Uso de antirretrovirais Não 7 21,88
Sim 25 78,13

Contagem de LTCD4 absoluta
(cels./mm3)

≥ 200 23 71,88
< 200 9 28,13

Relação CD4/CD8 ≥ 0,5 10 31,25
< 0,5 22 68,75

Lesão intraoral Não 20 62,50
Sim 12 37,50

* Para a variável “Filhos com infecção HIV”, 10 observações não foram registradas, dado que foram considerados apenas os 
participantes que relataram possuir filhos.  
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A tuberculose foi a doença sistêmica mais frequente (Gráfico 1). A lesão oral 

em tecidos moles com maior ocorrência foi Eritema Gengival Linear (Gráfico 2). O tempo 

médio de diagnóstico da infecção por HIV ficou em torno 6,2 anos, tendo a via sexual 

como a principal forma de contágio, com cerca de um terço dos participantes afirmando 

desconhecê-la (Gráfico 3). 
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Gráfico 1. Distribuição de usuários, portadores do vírus HIV, segundo o tipo de 
doenças sistêmicas – Juazeiro, Bahia, Brasil – 2010 
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Gráfico 3. Distribuição de usuários, portadores do vírus HIV, segundo via de infecção – 
Juazeiro, Bahia, Brasil – 2010

Entre as terapias combinadas de antirretrovirais, a mais utilizada foi a 

combinação de dois Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos (ITRN) associada a um 

Inibidor da Transcriptase Reversa Não Nucleosídeo (ITRNN). (Gráfico 4). O tempo médio 

de uso de medicamentos antirretrovirais ficou em torno de quatro anos. A média da última 

dosagem de carga viral chegou perto de 23 mil cópias/ml, com ampla variabilidade (DP=50 

mil cópias/ml), sendo que 56,25% apresentaram carga viral inferior a 3 mil cópias/ml. Com 

relação à última contagem de linfócitos T CD4, a média foi de 347 cels./mm3 e a relação 

CD4/CD8 média foi de 0,38.

0

2

4

6

8

10

12

14

Não usa

2 ITRN + 1 ITRNN

2 ITRN + 1 IP

2 ITRN + 2 IP

2 ITRN + 2 IP + 1 ITRNt

1 ITRN + 2 IP + 1 ITRNt + 1 II

21,9% 21,9%

40,6%

9,4%

3,1% 3,1%

Gráfico 4. Distribuição de usuários, portadores do vírus HIV, segundo uso e tipo de 
antirretrovirais – Juazeiro, Bahia, Brasil – 2010
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Na análise da relação com dosagem de carga viral alta, apresentada na Tabela 2, 

somente “Conhecimento da Via de Infecção HIV”, “Contagem de LTCD4 absoluta”, “Presença 

de Lesão Intraoral” apresentaram diferença expressiva que persistiu mesmo após o ajuste para 

idade (Tabela 3). 

Tabela 2. Características sociodemográficas, de estilo de vida e saúde geral segundo 
dosagem de carga viral – Juazeiro, Bahia, Brasil – 2010

Características

Carga Viral1

Baixa (n=18) Alta (n=14)

N % N %

Idade (em anos) 19-39 9 50,00 5 35,71
40 ou mais 9 50.00 9 64,29

Sexo Feminino 10 55,56 6 42,86
Masculino 8 44,44 8 57,14

Município de residência Juazeiro 11 61,11 14 100,00
Outros 7 38,89 0 0

Raça/cor Branco ou Amarelo 3 16,67 1 7,14
Preto ou Pardo 15 83,33 13 92,86

Anos de estudo 5 ou mais 12 66,67 8 57,14
Até 4 6 33,33 6 42,86

Estado civil Casado 5 27,78 2 14,29
Solteiro, separado 13 72,22 12 85,71

Trabalho Remunerado 10 55,56 8 57,14
Não remunerado 8 44,44 6 42,86

Renda familiar >1 Salário Mínimo 11 61,11 5 35,71
≤ 1 Salário Mínimo 7 38,89 9 64,29

Tabagismo Não 12 66,67 12 85,71
Sim 6 33,33 2 14,29

Etilismo Não 12 66,67 7 50,00
Sim 6 33,33 7 50,00

Prática de atividade física Sim 4 22,22 2 14,29
Não 14 77,78 12 85,71

Doenças sistêmicas Não 14 77,78 9 64,29
Sim 4 22,22 5 35,71

Conhecimento da viade 
infecção HIV

Sim 15 83,33 6 42,86
Não 3 16,67 8 57,14

Uso de antirretrovirais Não 3 16,67 4 28,57
Sim 15 83,33 10 71,43

Contagem de LTCD4 
absoluta (cels./mm3)

≥ 200 17 94,44 6 42,86
< 200 1 5,56 8 57,14

Relação CD4/CD8 ≥ 0,5 7 38,89 3 21,43
< 0,5 11 61,11 11 78,57

Lesão intraoral Não
Sim

15
3

83,33 
16,67

5
9

35,71
64,29

1 Dosagem de carga viral baixa: inferior a 3.000 cópias/mm3. Dosagem de carga viral alta: igual ou superior a 3.000 cópias/ml.
- Não foi possível estimar a Razão de Prevalência para a variável “Município de residência”, dado que houve número             
  insuficiente de observações em um dos estratos.
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Tabela 3. Medidas de associação bruta e ajustada entre conhecimento da via de 
infecção, contagem de LTCD4 absoluta, presença de lesão intraoral e dosagem de carga 
viral – Juazeiro, Bahia, Brasil – 2010

Variáveis

Modelo Bruto - RP   IC

Carga Viral (n=32)

Baixa (n=18) Alta (n=14)

Conhecimento da via de infecção HIV 3,42 (1,11 – 10,59) 4,00 (1,02 – 15,62)

Contagem de LTCD4 absoluta (cels./mm3) 10,28 (1,45 – 72,87) 12,40 (1,40 – 109,53)

Presença de lesão intraoral 3,85 (1,27 – 11,63) 3,53 (1,18 – 10,51)
RP – Razão de Prevalência; IP – Intervalo Populacional. 

O Índice CPO médio estimado foi aproximadamente 17 unidades, tendo como 

componente mais frequente o número de dentes perdidos (P=10 unidades), seguido pela 

média de dentes cariados (C=4 unidades) e obturados/restaurados (O=3 unidades). Para a 

faixa etária de 35 a 44 anos, o valor do Índice CPO médio chegou perto de 16 unidades 

dentárias. A média de sangramento gengival foi de 3,3%, a Profundidade de Sondagem média 

foi de 1,38 mm e o Nível de Inserção Clínica médio foi de 1,74 mm. Não houve diferença 

estatisticamente significante para os indicadores condição periodontal e Índice CPO, segundo 

os níveis de carga viral (Tabela 4).  

Tabela 4. Distribuição das condições de saúde bucal, segundo a dosagem de carga viral 
– Juazeiro, Bahia, Brasil – 2010

Condições de saúde bucal
Carga viral1

Baixa (n=18) Alta (n=14)

Índice CPO2 16,00 ±7,61 16,07 ±9,93
  Média ±DP

C 4,78 ±3,98 3,72 ±5,07
  Média ±DP

P 10,11 ±9,12 9,5 ±8,80
  Média ±DP

O 2,61 ±4,30 3,07 ±4,81
  Média ±DP

Sangramento Gengival (%) 2,30 ±2,39 3,87 ±3,55
  Média ±DP

PS3 1,41±0,33 1,42 ±0,30
  Média ±DP

NIC4 1,88 ±0,63 1,76 ±0,27
  Média ±DP

DP – Desvio Padrão.
1 Dosagem de carga viral baixa: inferior a 3.000 cópias/mm3. Dosagem de carga viral alta: igual ou superior a 3.000 cópias/ml.
2 CPO: dente cariado, perdido e obturado.
3 PS:     Profundidade de sondagem.
4 NIC:   Nível de Inserção Clínica.
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DISCUSSÃO

De acordo com os resultados obtidos, pôde-se constatar, em relação à 

variável sexo, que a distribuição encontrada reafirma os achados descritos em estudo de 

2007,19 porém alguns estudos relatam maior prevalência do sexo masculino,1,7,20 enquanto 

outro encontrou maior frequência em mulheres.10

No que se refere à média de idade (40 anos), o valor aproxima-se dos dados 

obtidos  em estudo que verificou as alterações estomatológicas em pacientes portadores do 

HIV20 e descritos para a população brasileira.7 Entretanto, alguns autores encontraram médias 

de idade inferiores para populações adultas.1,10,12 A raça/cor mais referida (preta/parda) difere 

de outros estudos, porém este fato pode ser explicado, dado que as composições de raça/cor 

das populações que originaram as amostras são distintas.10,19,20

Para variáveis que refletem o estrato socioeconômico, como o nível de 

escolaridade, observou-se valores médios inferiores àqueles descritos para a população 

brasileira com diagnóstico de infecção por HIV.7 Quanto à renda, detectou-se que houve 

uma queda na frequência de atividades remuneradas depois da descoberta da infecção por 

HIV. Esse dado remete a um conhecido problema da história social da doença, que agrava 

a situação do portador, levando-o a formas de exclusão social decorrentes do estigma 

da infecção. Esse argumento é defendido por estudo que analisa o efeito do processo de 

estigmatização e discriminação no ambiente de trabalho sobre os cuidados cotidianos 

à saúde e o bem-estar de homens vivendo com HIV/Aids,21 segundo o qual, o estigma e a 

discriminação associados à infecção por HIV, frequentemente, reforçam a ordem social que 

mantém diferenças e desigualdades pré-existentes, como as produzidas pelo sexismo ou pelo 

racismo, podendo repercutir na relação dos portadores da infecção com o trabalho.

Para algumas características que refletem o estilo de vida, o etilismo e a 

ausência de atividade física tiveram alta frequência. Tais achados merecem destaque, dada 

a possível baixa imunológica provocada pelo vírus, que pode ser exacerbada pelos efeitos 

deletérios do álcool no organismo e pelo sedentarismo.22 A frequência de etilismo foi 

semelhante à encontrada em estudo que identificou o perfil de pacientes com Aids.23 Por 

outro lado, a frequência de tabagismo ficou abaixo da encontrada em estudo que pesquisou 

doença periodontal e fatores de risco em pacientes HIV positivos,19 contudo talvez este não 

represente um indicador confiável devido às dificuldades clássicas, por serem informações 

autorreferidas que podem guardar, em si, potentes vieses de mensuração.

Como era esperado, a via de infecção por HIV mais relatada foi a sexual, 

corroborando pesquisas anteriores.9,10,20 A contagem média de carga viral pode ser 
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considerada alta, comparada aos outros estudos.5,24,25 A contagem média de linfócitos T CD4 

foi superior aos valores encontrados por diferentes autores,12,23 porém dentro de uma faixa 

laboratorial presente em pacientes sintomáticos, de acordo com a classificação do CDC de 

1998. A relação CD4/CD8 média foi baixa, sugerindo alta imunossupressão.26 

Considerando que são muitas as manifestações orais associadas à infecção por 

HIV, observou-se, neste estudo, que a frequência de lesão intraoral em tecidos moles foi 

menor que as encontradas em outras investigações, que observaram alta prevalência dessas 

afecções empregando, como amostras, assim como no presente estudo, usuários de serviços 

de referência.10,20 Contudo, com a atual terapêutica antirretroviral, já ficou demonstrada 

a significativa diminuição na prevalência das manifestações orais em pacientes infectados 

pelo HIV e o aumento da expectativa de vida dos pacientes propiciadas pela nova terapia, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, da saúde bucal.27-29

O Índice CPO para a faixa etária de 35 a 44 anos foi inferior ao descrito no 

Relatório do Projeto SB Brasil 2003 para a mesma faixa etária.30 Além disso, destaca-se 

o fato de que a média de dentes restaurados/obturados foi menor que aquela encontrada 

para dentes cariados, indicando maior necessidade de ações preventivas e de tratamentos 

restauradores. Os indicadores da condição periodontal não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas quando relacionados à dosagem de carga viral, corroborando os 

achados de outro estudo.19

As associações encontradas entre alta dosagem de carga viral e baixa contagem 

de linfócitos T CD4, assim como presença de lesões intraorais, reafirmam os dados descritos 

na literatura, relatando que, com o aumento da carga viral existe uma diminuição evidente 

da contagem de linfócitos T CD4, com uma alta imunossupressão e, consequentemente, 

aparecimento de lesões oportunistas na cavidade bucal.2,20,31 

Ressalta-se que, por ser esta uma pesquisa preliminar, as informações obtidas são 

limitadas pelo número insuficiente de participantes, o que confere menor empoderamento 

ao estudo. Tal característica impediu a realização de análise multivariada, que seria mais 

adequada para a avaliação de associações complexas. No entanto, houve o cuidado de se 

realizar o tratamento de pelo menos um confundidor clássico – a idade. Acrescenta-se ainda 

que essas análises foram postergadas para o estudo principal.

Com relação aos dados laboratoriais, foram registrados os valores dos últimos 

resultados de dosagem de carga viral, contagem de linfócitos T CD4 e relação CD4/CD8 

dos participantes, todos realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) do 

município de Juazeiro, para o qual espera-se padronização para a realização dos exames. 
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Todavia, tais procedimentos não foram acompanhados, podendo haver fonte de vieses 

nessa fase do estudo.

A despeito dessas limitações, destaca-se que este trabalho representa um estudo 

pioneiro no município de Juazeiro, com relevância pautada no atual cenário da Bahia de 

aumento de casos de Aids e das evidências de acesso tardio ao tratamento desses indivíduos.

Diante da metodologia empregada e dos resultados obtidos, conclui-se que o 

desconhecimento da via de infecção por HIV e a baixa contagem de linfócitos T CD4 estão 

forte e positivamente associados à alta dosagem de carga viral. Sugere-se, por fim, a realização 

de estudos mais precisos, com amostras maiores e investigações mais abrangentes, com 

questões mais complexas, como, por exemplo, os efeitos das novas terapias medicamentosas 

para a infecção por HIV na condição de saúde de indivíduos portadores da infecção. 
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