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RESUMO 

 

 

Vargas OR. Estudo dos fatores de risco para aterosclerose em pacientes HIV 
positivos que fazem uso de HAART e que apresentam doença periodontal [tese]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2011. Versão 
Corrigida. 

 

 

A aterosclerose e suas doenças associadas constituem a principal causa de morte 

no Brasil. Aterosclerose é uma doença inflamatória crônica que atinge a parede das 

artérias causando bloqueio das mesmas o que eventualmente pode produzir infarto 

do miocárdio ou acidente vascular cerebral (AVC). A periodontite é uma enfermidade 

inflamatória causada pelos subprodutos tóxicos que as bactérias produzem quando 

se colonizam na placa bacteriana. Essa doença é comum em pacientes HIV 

positivos e o uso de terapia anti-retroviral altamente ativa (HAART) utilizada nesses 

pacientes ocasiona efeitos adversos, como a lipodistrofia, fato este que pode 

apressar o ciclo da aterogênese. Assim, existe uma relação entre a presença da 

aterosclerose e da doença periodontal em pacientes HIV positivos. No entanto, essa 

relação é pouco estudada na literatura e é o objetivo desse estudo que avaliou 31 

pacientes portadores do HIV com diagnóstico de periodontite crônica e 38 pacientes 

HIV positivos sem periodontite. Ambos os grupos utilizavam a HAART. Nesses 

pacientes foi avaliado o perfil lipídico (colesterol total, HDL-C, triglicérides, LDL-C), a 

expressão de anticorpos anti-oxLDL, as concentrações de citocinas séricas (TNF-α, 

IL-1β, IL-6 e IL-10) e os dados do hemograma completo, antes e 12 meses após o 

tratamento periodontal. Os resultados indicaram que os indivíduos com periodontite 

crônica quando comparados com o grupo controle apresentam níveis plasmáticos 

aumentados de leucócitos e neutrófilos; e após o tratamento periodontal, as 

concentrações plasmáticas de TNF-α, IL-1β e IgG diminuíram. Assim, vimos que 

alguns dos marcadores de risco para doenças cardiovasculares diminuem após um 

plano de reabilitação oral visando o tratamento da doença periodontal em pacientes 

HIV positivos. Conseqüentemente, sugerimos que a periodontite pode ser um fator 

de risco para o desenvolvimento da aterosclerose nesses pacientes. 

 

 

Palavras-chave: Periodontite, doenças cardiovasculares, aterosclerose, HIV, AIDS, 

HAART. 



 

ABSTRACT 

 

 

Vargas OR. Study of risk factors for atherosclerosis in HIV positive patients who use 
HAART with periodontal disease [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2011. Versão Corrigida. 

 

 

Atherosclerosis and its associated diseases are the leading cause of death in Brazil. 

Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease that affects the wall of the arteries 

causing blockage that eventually leads to myocardial infarction or stroke. 

Periodontitis is an inflammatory disease caused by toxic byproducts produced by 

bacteria that colonize the oral plaque. HIV positive patients commonly present 

periodontal diseases and the highly active anti-retroviral therapy (HAART) used in 

these patients lead to side effects such as lipodystrophy which in turn, can speed up 

the cycle of atherogenesis. Therefore, there is an occult association between the 

presence of atherosclerosis and periodontal diseases in these patients. However, this 

correlation is rarely investigated in the literature and was the objective of this study 

that analysed 30 HIV positive patients with and 39 HIV positive patients without 

periodontal disease. All the participants were under HAART. Herein we analysed the 

lipid profile (total cholesterol, HDL-C, triglycerides, LDL-C), the expression of anti-

oxLDL, concentrations of serum cytokines (TNF-α, IL-1β, IL-6 and IL-10) and full 

blood test before and 12 months after periodontal treatment. The results showed that 

individuals with chronic periodontitis presented increased plasmatic levels of 

leukocytes and neutrophils and after the periodontal treatment, plasmatic levels of 

TNF-α, IL-1β and IgG decreased. Thus, we showed that some of the risk markers for 

cardiovascular diseases decrease after oral rehabilitation aiming treatment of 

periodontal disease in HIV positive patients. Therefore, we suggest that periodontites 

can be a risk factor for the development of atherosclerosis in these patients. 
 

 

Keywords: Periodontitis, cardiovascular diseases, atherosclerosis, HIV, AIDS, 

HAART. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

Atualmente as doenças cardiovasculares, especialmente a aterosclerose e as 

doenças a ela associadas, constituem uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade no Brasil. 

A aterosclerose é um distúrbio inflamatório do sistema vascular, que se 

caracteriza pelo deposito ou acúmulo intra e extracelular de colesterol nas paredes 

das artérias. Geralmente o estágio inicial da aterosclerose ocorre no espaço 

subendotelial das artérias e é causado pelo acúmulo de macrófagos que fagocitam 

colesterol e lipoproteínas de baixa densidade conhecidas como LDL-C (low density 

lipoprotein). Esses macrófagos são conhecidos como células espumosas e 

constituem-se o elemento iniciador da placa de ateroma.  

O coração é um órgão que pode ser afetado em pacientes com síndrome de 

imunodeficiência adquirida (AIDS) principalmente após a introdução da terapia anti-

retroviral altamente ativa (HAART). Os anti-retrovirais atuam impedindo a replicação 

do vírus (HIV) dentro das células T-CD4+, interrompendo a infecção de novas 

células pelas suas cópias e assim, reduzindo a morbidade e mortalidade dos 

pacientes com AIDS. Ao fazer isto, a quantidade de HIV no organismo diminui e o 

dano que ele pode causar ao sistema imunológico também é reduzido. No entanto, 

essa terapia tem graves efeitos colaterais sobre o fígado e sobre o metabolismo e 

distribuição de gordura no organismo, o que pode resultar no desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares.  

Além disso, alguns estudos também apontam a condição bucal, 

principalmente relacionada à presença de doença periodontal, como um dos fatores 

de risco relacionado às doenças cardíacas e é importante salientar que a doença 

periodontal é comumente encontrada em pacientes em AIDS. A manifestação da 

doença periodontal no paciente HIV é controversa já que alguns estudos têm 

evidenciado relação com o grau de imunossupressão, enquanto outros citam a 

higiene bucal inadequada como a principal precursora desta doença, 

independentemente do grau de imunossupressão.  

Sabe-se que a etiologia da doença periodontal é multifatorial e o hospedeiro 

possui um papel muito importante nesta origem. O comportamento, as 

características genéticas e os mecanismos da resposta imunológica relacionados ao 
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hospedeiro foram alvo de muitas pesquisas para o estabelecimento da etiologia, a 

patogênese e o tratamento das periodontopatias. Esses estudos mostram que o 

principal efeito prejudicial acontece através da própria resposta imune do hospedeiro 

aos antígenos apresentados pelos microorganismos periodontopatogênicos, e essa 

resposta apresenta-se desregulada nos pacientes em AIDS.  

A doença periodontal pode também estar associada às coronariopatias de 

forma que os aspectos inflamatórios envolvidos na doença periodontal agiriam 

desestabilizando a placa aterosclerótica culminando assim, na síndrome coronária 

aguda.  

Com essa suposição, este estudo visa relacionar a doença periodontal e o 

processo aterogênico em pacientes com AIDS tratados com terapia anti-retroviral 

altamente ativa (HAART) através da investigação do perfil lipídico desses pacientes 

e da sua relação com a expressão de anticorpos anti-oxLDL e com concentrações 

plasmáticas de citocinas inflamatórias antes e após o tratamento periodontal.  



21 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Características da Doença periodontal 

 

 

A doença periodontal é definida como uma doença imunoinflamatória causada 

pela presença de citocinas liberadas por células que, conseqüentemente, geram 

uma reação inflamatória [1]. Seu inicio ocorre quando a placa bacteriana se adere 

fortemente à superfície dos dentes provocando danos em todas as estruturas de 

suporte, inserção e proteção, podendo gerar destruição óssea alveolar e até perda 

de dentes. Para esse processo ocorrer e progredir, os periodontopatógenos, que na 

sua maioria são gram negativos, se instalam nesta placa, produzindo enzimas, 

toxinas e lipopolissacarídeos (LPS) [2, 3] provocando uma resposta inflamatória do 

hospedeiro que é associada com o estresse oxidativo, o que induz a patogênese da 

inflamação [4, 5]. Nesse sentido, a doença periodontal é uma doença que resulta da 

interação entre a presença de microorganismos, a resposta imune do hospedeiro e a 

presença de fatores de risco  [6]. 

Apesar de muitos microorganismos bucais receberem a definição de 

periodontopatógenos, somente um número reduzido de bactérias é responsável pela 

infecção dos tecidos periodontais. Estes poucos microorganismos pertencem a mais 

de 500 espécies de bactérias capazes de colonizar a cavidade bucal em seus mais 

variados locais [7]. 

O caráter destrutivo das doenças periodontais e sua progressão são mantidos 

somente na presença de placa subgengival, que está associada a grupos 

específicos de bactérias com predomínio de microorganismos subgengivais gram 

negativos como Actinobacillus actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans), 

Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) e Bacteroides forsythus (B. forsythus), e 

ainda outros microorganismos de provável significância como Prevotella intermedia 

(P. intermedia), Campylobacter rectus (C. rectus), Peptostreptococos micros (P. 

micros), Fusobacterium sp, Treponema sp, estafilococos, enterococos, 

pseudômonas e vários bastonetes [8, 9]. 
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O A. actinomycetemcomitans foi primeiramente reconhecido como um 

possível patógeno periodontal por sua elevada freqüência de detecção em lesões de 

periodontite agressiva [10]. Além disso, esse microorganismo possui elevada 

virulência, é mais patogênico e a sua colonização no meio bucal acarreta, na maioria 

dos casos, em infecção dos tecidos periodontais [11]. 

Determinados periodontopatógenos possuem mecanismos pelos quais não 

são identificados pelo sistema de defesa do hospedeiro e se apresentam como uma 

ameaça sistêmica. Em resposta à infecção aumentam os níveis de anticorpos 

humorais sistêmicos e suas endotoxinas. O Actinobacillus actinomycetemcomitans 

produz uma leucotoxina com capacidade de lise de neutrófilos e monócitos, o que 

impede sua função fagocitária Sua capacidade de invasão de tecidos também pode 

provocar formação de antígeno específico anti-Aa em níveis sérios elevados. O 

Porphyromanas gingivalis possui enzimas que degradam imunoglobulinas, 

componentes de complemento e da matriz extracelular [12]. 

 

 

2.2 Características das Doenças Coronarianas  

 

 

As doenças cardiovasculares representam ao redor de 32% das mortes no 

Brasil e as mais prevalentes são a doença coronariana e a doença isquêmica e entre 

os seus fatores de risco clássicos estão o tabagismo, hipertensão, diabetes, 

obesidade abdominal e sedentarismo. Consideram-se críticos para o 

desenvolvimento destas doenças o excesso de peso e os maus hábitos alimentares 

[13]. 

As doenças cardiovasculares há mais de 50 anos são as principais causas de 

morte no mundo. Esse fato e atribuído ao aumento da prevalência da aterosclerose 

devido ao envelhecimento da população [14]. A aterosclerose é um processo lento e 

silencioso e que pode levar varias décadas para se manifestar. O diagnóstico 

precoce é de grande importância e pode ser executado através de métodos 

modernos como angioscopia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e 

ultrasom intravascular [15]. 
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No processo fisiopatológico da aterosclerose as artérias coronarianas são 

atingidas pelo acúmulo de placas ateroscleróticas e são duas as principais 

consequências destes acúmulos: o acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto do 

miocárdio. Este processo tem seu inicio na monocamada de células endoteliais, 

localizadas na superfície interna das artérias, devido a estímulos como a hipertensão 

arterial, dislipidemia e mediadores pro - inflamatórios que promovem a entrada de 

LDL-C e estes induzem a adesão de leucócitos, a endocitose (desencadeada pelos 

macrófagos) e a diferenciação de monócitos em macrófagos. Assim originam-se as 

células espumosas, que são macrófagos com grande quantidade de colesterol no 

interior. O aumento destas células promove a migração de células musculares lisas 

da camada media para a superfície interna das artérias, aumentando o tamanho e 

volume da placa que eventualmente se desestabiliza e se rompe expondo seu 

conteúdo aos componentes de coagulação do sangue e originando o trombo, o qual 

entra no lúmen da artéria e provoca a obstrução da circulação sangüínea [16, 17]. 

A aterosclerose é considerada uma doença imuno-inflamatória pela presença 

de citocinas e fatores de crescimento tais como interferon-γ (IFN-γ), fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) e fator de crescimento derivado de plaquetas e quimiocinas que 

participam no recrutamento de células inflamatórias [18].   

Alguns autores relatam que a aterosclerose pode ser influenciada por 

doenças causadas por bactérias e vírus, visto que esses microrganismos possuem 

um papel importante no desenvolvimento da placa aterosclerótica [19, 20]. Os 

microorganismos já relacionados à aterosclerose são; Chlamydia Pneumoniae, 

Helicobacter Pilory, vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), citomegalovirus 

(CMV), herpes vírus simples (HSV) e vírus da hepatite. Nesse sentido, a inflamação 

provocada por doenças infecciosas pode resultar no aumento da aterosclerose e 

assim, o tratamento dessas infecções é uma arma eficaz para a proteção contra esta 

enfermidade [19, 20].  
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2.3 Síndrome de Imunodeficiência adquirida  

 

 

A AIDS ou síndrome da imunodeficiência adquirida é uma doença que se 

manifesta após a infecção do organismo humano pelo vírus da imunodeficiência 

humana, mais conhecido como HIV (vírus da imunodeficiência humana). Este vírus 

foi descrito inicialmente nos Estados Unidos em 1981, em homens jovens, que 

faziam sexo com homens e apresentaram infecções incomuns como pneumonia por 

Pneumocystis jiroveci, candidiase de mucosa, cytomegalovirus disseminado, e 

sarcoma de Kaposi [21]. A causa da AIDS permaneceu desconhecida ocasionando 

várias especulações. Alguns anos depois, entre muita controvérsia, o agente causal 

foi estabelecido como o HIV e foi mostrado que este apresenta predileção por 

infectar e destruir os linfócitos T-CD4+ [22, 23]. Atualmente o numero de pessoas 

infectadas pelo HIV no mundo é maior que 33,3 milhões. Os últimos dados da OMS 

(Organização Mundial de Saúde), publicados em 2009, apontaram para 2,6 milhões 

de novas infecções ao ano e 1,8 milhões de mortes anualmente ocasionadas pela 

AIDS [24]. 

A crescente depleção de linfócitos T-CD4+ leva o paciente a apresentar 

doenças oportunistas em diversos órgãos e sistemas, inclusive a cavidade bucal. As 

manifestações oportunistas orais incluem a candidíase, a leucoplasia pilosa, 

xerostomia, doenças periodontais, herpes simples, sarcoma de Kaposi, linfoma 

plasmoblástico, úlceras e aftas. Independente do tipo de manifestação bucal 

apresentada pelo paciente, as lesões bucais em pacientes com AIDS podem 

associar-se e dependem da imunossupressão do paciente para desenvolvê-las [25].   

Desde 1996, o Ministério da Saúde do Brasil, distribui os medicamentos da 

terapia anti-retroviral altamente ativa de forma gratuita e a implementação dessa 

política de saúde pública fez decrescer de forma eficaz a morbidade e a mortalidade, 

decorrentes da infecção pelo HIV[26]. 

 A HAART trouxe benefícios para os pacientes, mas também trouxe vários 

efeitos adversos tais como a toxicidade gastrintestinal, metabólica, hepática e 

hematológica, e a longo prazo, o desenvolvimento de  lipodistrofia, acidemia lática e 

alterações no metabolismo ósseo  [27].  
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Seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

programa nacional de DST-AIDS a partir de 2010, oficialmente normatizou as 

recomendações para o inicio da terapia anti-retroviral em todos os pacientes 

soropositivos sintomáticos ou assintomáticos quando a contagem de células T CD4+ 

seja ≤ 350 céls/mm3, independente da carga viral. Guias anteriores recomendavam 

o início da HAART em pacientes assintomáticos que apresentassem contagens de T 

CD4+ entre 200 e 350 céls/mm3 [28]. Essa recomendação partiu de estudos que 

constataram os benefícios do início da terapia com contagens maiores de linfócitos T 

CD4+ [29].  

 

 

2.4 Associação entre doença periodontal e doença coronariana  

 

 

As interações da doença periodontal com as doenças sistêmicas foram motivo 

do estudo feito por Kuo e colaboradores (2008), no qual a principal característica 

para o surgimento da periodontite foi apontada como a higiene bucal precária. Estes 

autores também alertam que a relação entre a doença cardiovascular e a doença 

periodontal pode ser confundida com fatores de risco comuns entre ambas, tais 

como fatores genéticos (polimorfismo do gene IL-1), fatores ambientais (tabagismo, 

diabetes, estresse) e alterações da resposta imune [30]. 

Outros pesquisadores acreditam que a doença periodontal tem ligação com 

as seguintes doenças sistêmicas: doenças cardiovasculares [31-33], diabete mellitus 

[34, 35], artrite reumatóide [36, 37], obesidade [38, 39] e a carcinogênese [37]. 

Vários fatores de virulência gerados por proteínas da superfície, cápsula e fimbrias 

dos periodontopatógenos Porphyromonas gingivalis (Pg) e Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (Aa) desencadeiam a resposta inflamatória do hospedeiro. 

Assim, o infiltrado inflamatório da gengiva dá inicio à destruição de tecido conjuntivo 

e tecido ósseo alveolar, ativando citocinas pró-inflamatórias como IL-1β, IL-6 e TNF-

α [40, 41]. 

Particularmente na destruição óssea sabe-se que as citocinas IL-1β e o TNF-

α tem íntima ligação com a ativação dos osteoclastos [42, 43]. Estes estímulos 

inflamatórios estimulam ativação do sistema RANK/RANKL (receptor ativador do 
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fator nuclear kapa B / ligante do receptor do fator nuclear kapa B) e de 

osteoprotegerina o que faz com que o fator estimulante de colônias de macrófagos 

induza a diferenciação de osteoblastos, linfócitos T e linfócitos B ativando e 

aumentando a sobrevivência dos osteoclastos, e conseqüentemente aumentando a 

reabsorção óssea [44, 45]. 

Cotti e colaboradores ressalta que a doença periodontal provoca processos 

infecciosos com presença de bactérias em associação com vírus e fungos. Estas 

bactérias com as suas toxinas, enzimas e metabolitos provocam uma bacteremia 

transitória que pode causar infecção secundaria em um tecido distante e inclusive 

nas artérias. Todos estes mecanismos desencadeiam uma resposta inflamatória e 

imunológica do hospedeiro, com aumento na concentração de citocinas, 

(denominada carga biológica de citocinas inflamatórias na corrente sanguínea), o 

que aumenta o risco de desenvolvimento da aterosclerose e eventos trombóticos 

[40].  

Acarini e Godoy em 2006 buscaram verificar a possível associação entre 

doença periodontal e o grau de comprometimento obstrutivo em 361 pacientes com 

síndrome coronariana aguda. O diagnóstico da doença coronariana foi feito através 

de eletrocardiograma e dosagem enzimática, já no caso da periodontite foi verificado 

o nível clinico de inserção, a profundidade clínica de sondagem, o índice de 

sangramento e o índice de placa. Assim, após analisar estatisticamente estas 

variáveis, os autores sugerem que os pacientes com periodontite estão 2.5 vezes 

mais propensos ao desenvolvimento da obstrução severa da artéria coronária [46]. 

Num estudo realizado envolvendo 94 pacientes com diagnostico de 

periodontite severa generalizada, foram coletadas amostras de sangue para a 

avaliação dos marcadores inflamatórios IL-6 e proteína C reativa (PCR). Também foi 

coletada placa bacteriana para detecção de DNA bacteriano. Após o tratamento 

periodontal não cirúrgico que foi realizado durante seis meses, foi evidenciada 

diminuição nos níveis séricos de proteína C reativa e da citocina IL-6 alem de serem 

identificadas três espécies bacterianas: Tannerella forsythia (ex T. forsythensis), 

Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans. Atraves da 

avaliação desses marcadores inflamatórios, esse estudo evidencia que existe inflamação 

sistêmica em pacientes com doença periodontal e que após o tratamento periodontal 
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os marcadores sistêmicos da inflamação diminuem. Os autores concluem que existe 

possível relação causal entre periodontite e aterogênese [47].     

Pacientes portadores de doença isquêmica aguda e doença periodontal 

(n=181) foram estudados durante 5 anos. Os critérios de inclusão foram presença de 

periodontite crônica grave (com nível clínico de inserção >4 mm e profundidade 

clínica de sondagem >5mm) ou periodontite crônica leve (com nível clinico de 

inserção <3mm e ausência de bolsas periodontais). O grupo controle foi formado por 

pacientes desdentados.  Ainda foram realizadas biopsias de 17 artérias mamárias 

internas sem ateromas e 17 artérias coronárias com ateromas, além do perfil lipídico, 

glicemia, hemograma completo o índice da massa corporal dos pacientes. Os 

principais achados foram: presença de DNA de Porphyromonas gingivalis em 60% 

das artérias coronarianas, já nas artérias mamarias não foi identificado nenhum tipo 

bacteriano. O perfil lipídico e o IMC não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos analisados mas, as contagens de células brancas se 

encontraram elevadas e a glicemia estava levemente elevada no grupo com 

periodontite crônica grave. Assim, os autores concluem que as bactérias do epitélio 

gengival podem se dirigir até as placas ateroscleróticas [48]. 

Níveis séricos dos marcadores cardíacos tais como as isoenzimas creatinina 

quinase e troponina; o eletrocardiograma; e o perfil lipídico foram estudados em 165 

pacientes com diagnóstico de síndrome coronária aguda e 159 pacientes controle. 

Em todos os pacientes também foi realizada a contagem de glóbulos brancos e a 

avaliação de marcadores periodontais tais como radiografias, presença de perda 

óssea alveolar ≥ 4 mm e detecção de DNA bacteriano através do método de 

hibridização. Os resultados evidenciaram presença de DNA das seguintes bactérias 

em ambos os grupos: Tannerella forsythia (ex T. forsythensis), Treponema denticola, 

Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Streptococcus mitis, Streptococcus 

sanguinis e Streptococcus anginosusaltos. Os pacientes com síndrome coronária 

aguda também apresentaram níveis séricos aumentados de creatinina quinase (p < 

0,05) relacionados a  perda óssea alveolar. Outros achados foram aumento de HDL-

C (p < 0,05 ) e aumento nas contagens de glóbulos brancos (p < 0,001). Assim, 

níveis séricos elevados da isoenzima creatinina quinase, HDL-C, aumento de 

glóbulos brancos e diagnóstico de periodontite poderiam prognosticar risco de 
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síndrome coronariana aguda, mas o aumento de carga bacteriana encontrada não 

prediz o risco de desenvolvimento desta síndrome [49] 

Os possíveis mecanismos que poderiam fazer a ligação entre a doença 

periodontal e doença coronária são o aumento de agregação de plaquetas produzida 

por colágeno e trombina e por duas espécies de bactérias a Streptococcus sanguis e 

a Porphyromonas gingivalis que são encontradas na cavidade bucal e no trombo 

bacteriano formado em artérias coronárias [50]. Alem dessas bactérias, outros 

estudos identificaram outra espécie de bactérias a Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans que esta intimamente relacionada com o aumento do 

trombo bacteriano [51].  

Sabe-se que existem mais de 500 espécies bacterianas que habitam a 

cavidade oral, mas somente 20 a 30 são consideradas periodontopatogênicas [8, 52]. 

Como ja previamente citado, alguns achados importantes detectaram a presença de 

bactérias periodontopatogênicas em placas ateroscleróticas de artérias coronarianas 

que foram submetidas a biopsia [48], e as espécies encontradas foram: 

Porphyromonas gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi), Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (Aa) e Tanerella forsythia (Tf) [48, 51, 53]. Este fato mostra 

que a saúde oral esta em intima ligação com o processo aterosclerótico.  

Entretanto, sabe-se que a associação entre a doença periodontal, os 

processos imunoinflamatórios e a aterosclerose permanece como um tópico 

controverso, tendo a relação de casualidade como ponto principal, o que torna 

obscuro o real significado sistêmico da infecção periodontal [54]. 

Vários fatores de risco comuns para as doenças periodontal e 

cardiovasculares são compartilhados: acometem com maior freqüência o sexo 

masculino, idade avançada (indivíduos adultos), nível socioeconômico baixo, hábitos 

como tabagismo, estresse e doenças sistêmicas como a diabetes [30, 55]. 

A literatura também mostra relação entre a doença cardiovascular, doença 

periodontal e mediadores de células inflamatórias, incluindo a proteína C-reativa.  

Num estudo caso-controle, o grupo caso representado por indivíduos com doença 

periodontal e também algum tipo de doença cardiovascular o índice médio de 

proteína C-reativa se encontrava aumentado (8,7g/ml) quando comparados com os 

níveis médio de proteína C-reativa dos pacientes do grupo controle representado por 

indivíduos saudáveis (1,14g/ml), estes pacientes também foram submetidos a 
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tratamento periodontal e logo após três meses observou-se diminuição destes 

valores em 65% sem mudanças nesses valores ate por meses após o tratamento 

periodontal [50].  

Como supra citado, as evidências clínicas em diferentes estudos 

epidemiológicos sugerem que o desenvolvimento das doenças coronárias, 

aterosclerose e infarto cerebral podem ser influenciados por infecção, e assim que 

pessoas com manifestações clínicas de doenças cardiovasculares ou infarto 

cerebral são portadores de infecções periodontais mais avançadas e que o 

agravamento da doença periodontal mostrou relação positiva com a aterosclerose 

[56, 57].  

A periodontite provoca mudanças como aumento da carga bacteriana, 

antígenos microbianos, endotoxinas e citocinas inflamatórias, que contribuem com o 

processo da aterogênese e com eventos tromboembolíticos. Ainda, há evidências 

que alguns indivíduos podem ter uma hiper-resposta à inflamação demonstrando 

maior expressão dos mediadores inflamatórios e maior disposição genética a 

desenvolver aterosclerose e enfermidade periodontal [58].  

A causa da associação entre a DCV e a doença periodontal possui várias 

hipóteses, por exemplo: 1) ao escovar os dentes os pacientes infectados podem 

produzir uma bacteremía assintomática que leva a um aumento de leucócitos e 

desencadeia uma série de eventos de agregação plaquetária; 2) algumas espécies 

de bactérias orais entram no fluxo sangüíneo durante o tratamento dentário; 3) a 

placa subgengival leva a invasão tecidual por lipopolissacárides e citocinas, com 

aumento de monócitos hipersensíveis, ativando o processo aterosclerótico e eventos 

tromboembólicos; 4) os doentes periodontais estão expostos às endotoxinas de 

muitas espécies de microorganismos anaeróbicos associados com as doenças 

periodontais. Estas endotoxinas afetam a integridade do endotélio, as lipoproteínas 

do plasma, a coagulação sangüínea e a função plaquetária, sendo estes os fatores 

que podem levar ao desenvolvimento de doença cardiovascular aterosclerótica [59].  

A resposta do hospedeiro a longo prazo pela exposição sistêmica a 

patógenos periodontais e a resposta inflamatória local podem levar a um estado pró-

aterogênico. Os pacientes com higiene bucal deficiente aumentam os riscos de 

desencadear episódios de bacteremía e conseqüentemente aumentam a inflamação 

gengival, a resposta inflamatória local, os patógenos periodontais, a liberação de 
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lipopolissacarídeo (LPS) e por último a resposta inflamatória sistêmica. A resposta 

do hospedeiro a estas agressões se traduz na liberação de citocinas pró-

inflamatórias e mediadores de tecido destrutivo como a proteína C reativa (PCR), 

TNF-α, IL-1β e IL-6. Estas citocinas recrutam linfócitos e monócitos ao sitio da lesão 

levando a um aumento da agregação de plaquetas que desempenham um papel 

importante na formação do trombo. As citocinas pró-inflamatórias também podem 

provocar um aumento nos triglicerídeos, aumento na densidade das lipoproteinas de 

baixa densidade LDL-C e diminuição da densidade do colesterol, tornando o 

endotélio das artérias mais suscetíveis a lesões e episódios mais precoces de 

aterosclerose [30]. 

Num estudo realizado no Hospital Universitário de Alexandria no Egito, 50 

pacientes foram avaliados para determinar a doença periodontal com ajuda de 

radiografia panorâmica. Estes pacientes foram referidos com diagnóstico coronário 

angiográfico e no questionário foram pesquisados as seguintes variáveis: 

hipertensão, tabagismo, diabete mellitus, índice de massa corporal, 

eletrocardiograma, ecocardiográfica transtorácica e amostras de sangre para 

exames de CT, HDL-C, TG, fibrinogênio, PCR e eritro-sedimentação. Os quesitos 

investigados referentes a periodontite foram sangramento gengival, recessão 

gengival, calculo dentário, profundidade de bolsa periodontal, nível de inserção e 

perda dentaria. Os autores concluíram que a doença periodontal era um fator de 

risco para aterosclerose, persistindo após a remoção de outros fatores de risco 

envolvidos [60]. 

Os níveis séricos de IgG aumentam em estados protromboticos e ainda mais 

quando o paciente e portador de doença periodontal. Assim, 38 pacientes com 

diagnóstico de periodontite crônica severa, 30 com periodontite leve e 17 controles, 

foram selecionados por faixa etária, gênero, raça, nível educacional, hábitos (fumo) 

e foram realizados exames de Perfil lipídico, IMC, numero de dentes, estado 

protrombotico, e anticorpos IgG. Na analise estatística o estado protrombotico e os 

anticorpos IgG  em pacientes com periodontite crônica leve e severa em relação ao 

grupo controle se encontraram aumentados mostrando uma diferença significante 

[51]. A associação entre os níveis séricos de anticorpos IgG e IgA do hospedeiro 

para os principais microorganismos periodontais Porphyromonas gingivalis, 
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Actinobacillus actinomycetemcomitans e as doenças cardiovasculares foi 

reiteradamente comprovada [61, 62]. 

Num estudo em pacientes normorreativos semelhante ao nosso foram 

selecionados 40 pacientes com periodontite crônica e 40 pacientes sem doença 

periodontal e foram investigados CT, HDL-C, LDL-C, TG, padrão de citocinas 

séricas, auto anticorpos para LDL oxidada (oxLDL), substâncias reativas ao ácido 

tiobarbiturico (TBARS), contagem total e diferencial de células e o comportamento 

da LDL-C dos pacientes na Varredura Z-scan. Os resultados evidenciaram que os 

pacientes com periodontite crônica apresentam maiores níveis de TG e menores 

níveis de HDL-C quando comparados a pacientes sem doença periodontal (P=0.002 

e P=0.0126). Os níveis de CT, LDL-C e a quantidade de malondialdeído no plasma 

foram similares em ambos os grupos (P=0.2943, P=0.1284 e P=0.067).  As IL-6 e IL-

8, os autoanticorpos oxLDL, e o número de leucócitos e neutrófilos foram 

significantemente maiores em pacientes com periodontite crônica (P<0.05). O valor 

do índice de refração não linear da LDL-C foi maior em pacientes controles 

(P=0.015) quando comparados aos pacientes com periodontite crônica. Concluindo, 

estes resultados sugerem uma associação entre doenças coronarianas e 

periodontite [52].       

De acordo com o acima exposto, a associação entre as doenças periodontal e 

cardiovascular envolve uma série de mecanismos como o efeito direto do agente 

infeccioso na formação do ateroma e o efeito indireto ou mediano do hospedeiro 

desencadeado pela infecção ou predisposição genética tanto para uma doença 

como para outra.  

 

 
2.5 Associação entre AIDS e a doença periodontal  

 

 

As lesões orais manifestadas na infecção pelo HIV são divididas em infecções 

fúngicas, bacterianas, virais e imunomediadas.  Nas lesões fúngicas que podem se 

estender ate o esôfago, a cândida albicans é principal protagonista e as lesões mais 

freqüentes são candidíase eritematosa, pseudomembranosa, leucoplasica e 

hiperplásica e queilite angular.  As infecções virais mais comuns são leucoplasia 

viral, herpes simples e herpes ou varicella zoster, citomegalovirus, papiloma vírus 
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humano, moluscos contagiosos (família do poxvirus). As infecções bacterianas mais 

comuns são representadas pelo eritema gengival linear, periodontite ulcero 

necrotizante, angiomatose bacilar epitelial e sífilis. Algumas neoplasias também são 

reportadas com freqüência entre elas as principais são: sarcoma de Kaposi e linfoma 

non-hodgkin. No grupo das lesões imunomediadas, as mais comumente reportadas 

são as ulceras aftosas, estomatite necrotizante e a xerostomia. Alem das lesões 

orais causadas pela manifestação do HIV, existem também lesões que são 

causadas pelos efeitos da terapia anti-retrovial. Nesse grupo de lesões as mais 

comuns são a hiperpigmentacão, o eritema multiforme, a xerostomia, o edema de 

lábio, parestesias e queilite inclusive a lipodistrofia [63].   

As doenças periodontais apresentadas pelos pacientes HIV positivos podem 

ser divididas entre manifestações usuais, como a gengivite e a periodontite, e 

periodontopatias vinculadas à imunodepressão causada pelo vírus (eritema gengival 

linear, periodontite ulceronecrosante aguda e gengivite ulceronecrosante aguda) 

[64]. 

Ainda que a associação entre a doença periodontal e a AIDS pareça estar 

vinculada à quantidade de linfócitos T-CD4+ presentes, existe uma grande variação 

na incidência e prevalência relatada pela literatura. Na tabela 2.5.1 apresentam se 

as principais lesões orais relacionadas à infecção pelo HIV em diferentes países [64-

74]. 



 

 

 

Tabela 2.1 Prevalência das manifestações orais relacionadas à infecção pelo HIV em diferentes países 

Variáveis C QA HL LP SK H DGS X EGL UO CO G GUN DP PN OL 
Kathibi et al. 

2010 
N=200 

Iran 

33 
(16.5%) 

  6 
(3%) 

3 
(1.5%) 

11 
(5.5%) 

  44 
(22%) 

5 
(2.5%) 

  8 
(4%) 

3 
(1.5%) 

 3 
(1.5%) 

Taiwo-Hassan 
2010 

N=142 
Nigéria 

24 
(16.9%) 

8 
(5.8%) 

1 
(0.7%) 

14 
(9.9%) 

5 
(3.5%) 

26 
(18.3%) 

6 
(4.2%) 

6 
(4.2%) 

1 
(0.7%) 

5 
(3.5%)      

62 
(43.7%) 

Ortega et al. 
2009 

N=1595 
Brasil 

949 
(59.2%) 

 45 
(2.8%) 

215 
(13.4%) 

26 
(1.6%) 

24 
(1.5%) 

  18 
(1.1%) 

 8 
(0.5%) 

160 
(10%) 

 145 
(9%) 

18 
(1.1%) 

86 
(5.3%) 

Zhang et al.  
2009 

N=203 
China  

123 
(60.5%) 

11 
(5.4%) 

45 
(22.2%) 

20 
(9.8%) 

6 
(2.9%)  

23 
(11.3%)  

4 
(2.0% 

30 
(14.8%)   

12 
(5.9%)   

177 
(87.2%) 

Carpio et al 
2009 

N=154 
Cuba 

27 
(17.5%) 

7 
(4.5%) 

11 
(7.1%) 

19 
(12.4%) 

    4 
(2.6%) 

9 
(5.9%) 

   3 
(1.9%) 

 63 
(40.9%) 

Cepeda et al. 
2008 
N=86 

Espanha 

44 
(51.2%) 

20 
(23.3%) 

7 
(8.1%) 

18 
(20.9%) 

4 
(4.7%)           

57 
(66.3%) 

Bajomo 
2007 

N=175 
Africa do Sul 

146 
(83.4%) 

88 
(50.3%) 

20 
(11.4%) 

3 
(1.7%) 

1 
(0.6 %) 

 2   
(1.1%) 

 14  
(8.0%) 

30 
(17.1%) 

  20 
(11.4%) 

54 
(30.9%) 

20 
(11.4%) 

5 
(2.9%) 

Bravo et al.  
2006 
N=64 

Venezuela 

39 
(61%)  

1 
(2%) 

34 
(53%) 

3 
(5%) 

18 
(28%)   

5 
(8%) 

4 
(6%)       

Ramirez-
Amador et al. 

2006 
N=850 
Mexico 

422 
(49.6%) 

31 
(3.6%)  

147 
(17.3%) 

24 
(2.8%)    

13 
(1.5%) 

45 
(5.3%)   

4 
(0.4%) 

21 
(2.4%) 

4 
(0.4%)  

Kerdpon et al. 
2004 

N=175 
Tailândia 

170 
(97.1%) 

8 
(4.5%) 

2 
(1.1%) 

68 
(38.8%)   

2 
(1.1%)  

31 
(17.7%) 

4 
(2.2%)   

3 
(1.7%) 

34 
(19.4%) 

2 
(1.1%)  

Ranganatham 
et al. 2004 

N=1000 
Índia 

442 
(44.2%) 

79 
(7.9%) 

 21 
(2.1%) 

 263 
(26.3%) 

   33 
(3.3%) 

 723 
(72.3%) 

 332 
(33.2%) 

 866 
(86.6%) 

C – candidíase podendo ser candidíase oral, candidíase pseudomenbranosa, candidíase eritematosa e candidíase leucoplásica; QA – queilite angular; HL – herpes labial; LP – leucoplasía 
pilosa; SK – sarcoma de Kaposi; H – hiperpigmentacão; DGS – doença salivar glandular; X – xerostomia; EGL – eritema gengival linear; UO – ulcerações orais; CO – condiloma acuminado; G 
– gengivite; GUN – gengivite ulcero necrotizante; DP doença periodontal; PN – periodontite necrosante; PU – periodontite ulcerativa; OL – outras lesões.  33 
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Além dos estudos sobre prevalência e incidência das periodontopatias, os 

autores também se preocuparam em identificar possíveis diferenças entre a etiologia 

da doença periodontal no paciente HIV+ e a doença periodontal em pacientes 

normorreativos. Com esse intuito, foram desenvolvidos trabalhos que buscaram 

identificar diferenças entre os agentes periodontopatogênicos nesses dois grupos. 

Em um estudo da microbiota de 60 pacientes infectados pelo HIV com 

periodontite, quatro sulcos gengivais foram sondados na cavidade bucal 

aleatoriamente em cada paciente. As amostras foram levadas a cultura aeróbia e 

anaeróbia e comparadas com a microbiota de pacientes não portadores do HIV, mas 

com periodontite. Os autores verificaram bactérias similares nos dois grupos como: 

Campylobacter rectus, Capnocytophaga spp, Fusobacterium nucleatum, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Selenomonas spp e 

Peptostreptococcus micros. Porem, os pacientes HIV positivos apresentaram ainda 

outros tipos de patógenos exógenos como: Staphylococcus aureus, Enterobacter 

cloaca, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Enterococcus faecalis, 

Enterococcus avium, Clostridium difficile, Aspergillus fumigatus, Klebsiella 

pneumoniae e Mycoplasma incognitum [75]. 

A associação dos níveis de linfócitos T-CD4+ e microbiota da periodontite 

crônica de 64 pacientes brasileiros HIV positivos em HAART mostrou que a média 

de linfócitos T-CD4+ era de 333 céls/mm3 e a carga viral de 12.815 ± 24.607 

copias/ml. Os microorganismos encontrados mais comumente nesses pacientes 

foram Tannerella forsythensis, Porphyromonas Gingivalis, Enterococcus faecalis e 

Fusobacterium nucleatum e esses resultados mostraram que a microbiota 

subgengival de pacientes infetados pelo HIV com periodontite crônica e dos 

indivíduos não infectados é semelhante. No entanto, a imunossupressão severa 

pareceu favorecer a colonização por estas espécies de bactérias supra citadas [76]. 

Um estudo realizado na Universidade de Pensilvânia, Filadélfia, avaliando 30 

pacientes HIV positivos mostrou que as infecções periodontais agudas diminuíram 

desde a introdução dos anti-retrovirais HAART. O critério de inclusão dos pacientes 

nesse estudo foi conduzido através da avaliação de duas radiografias panorâmicas 

com intervalo ≤12 meses, compromisso em realizar o tratamento e 

acompanhamento dental ≤ 6 meses entre as visitas e sondagem no sulco gengival 

tendo como requisito o comprometimento de pelo menos 5 dentes. As variáveis que 
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foram investigadas foram: o impacto da HAART sobre o estado imunológico, 

controle viral, uso de tabaco, medicamentos usados e tempo de diagnóstico da 

periodontite. A média da carga viral foi de 23.005 ± 12.060.7 cópias/ml e a média da 

contagem de linfócitos T-CD4+ foi de 345.8 ±43.24 céls/mm3. Os autores concluíram 

que não foi possível a associação entre estado imune, controle viral e doença 

periodontal. No entanto, também afirmaram que ainda era preciso confirmar esta 

observação, visto que outros fatores que afetam a doença periodontal, 

especialmente o estado de higiene oral, precisavam ser avaliados [77].  

Esse estudo supracitado vai de encontro com outro realizado na África do Sul 

que também não achou diferença estatística significante entre os níveis de células T-

CD4+ e a extensão, severidade e reincidência da doença periodontal [78]. 

As lesões orais além de consideradas marcadores clínicos da infecção pelo 

HIV são também importantes para o diagnóstico precoce e monitoramento da 

progressão da AIDS, visto que estão fortemente relacionadas à falência terapêutica 

dos anti-retrovirais. Vários estudos indicam que a leucoplasia pilosa e a candidíase 

oral poderiam ser usadas como marcadores clínicos da infecção pelo HIV [64].  

A relação entre a progressão da AIDS e a doença periodontal também torna-

se possível considerando que existem evidencias mostrando que 

periodontopatógenos, especificamente a Porphyromonas Gingivalis, através de 

mecanismos epigenéticos, são capazes de regular a transcrição e a expressão do 

gene do HIV [79, 80]. 

 

 

2.6 Associação entre AIDS e doença coronariana  

 

 

A terapia com anti-retrovirais estendeu a vida das pessoas infetadas pelo HIV. 

Isto reduziu risco de morte prematura e o índice de infecções oportunistas ou 

seqüelas de infecção pelo HIV. Em contra-partida, a medicação anti-retroviral 

também começou a apresentar efeitos adversos indesejados, que emergiram como 

alterações que são possíveis causas de morte. Nesse contexto, as complicações 

registradas antes da HAART (era pré-HAART) são: cardiomiopatia dilatada, 

endocardite, miocardite, pericardite, envolvimento do sistema de condução cardíaca, 
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infiltração neoplásica do linfoma no-hodgkin ou sarcoma de Kaposi, hipertrofia 

ventricular direita e dilatação secundaria da hipertensão arterial e após a HAART 

(era pós-HAART) são: aumento da resistência a insulina, alterações no metabolismo 

dos lipídeos como hipertrigliciridemia e aumento dos níveis plasmáticos das 

apolipoproteinas B e E (relacionadas aos inibidores de protease e colesterol 

elevado), síndrome da lipodistrofia e disfunção endotelial (que pode estar envolvida 

com o inicio da aterosclerose e que se relaciona com a ativação das citocinas e 

liberação de proteínas pro coagulantes e eventualmente com a doença da artéria 

coronária). [81]. 

As complicações na infecção pelo HIV podem ser apreciadas freqüentemente 

em pacientes fazendo uso da terapia anti-retroviral tais como co-infecções 

(tuberculose, criptococose, hepatite C e hepatite B), desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e desenvolvimento de doença cerebrovascular. Os anti-retrovirais 

especificamente os IP estão intimamente relacionados ao desenvolvimento de 

episódios de infarto de miocárdio, complicações renais e doenças ósseas 

(osteopenia e osteoporose) [82].  

A disfunção epitelial que ocorre no inicio da aterosclerose também é 

associada ao uso de inibidores protease, e a vários outros fatores de risco 

cardiovascular como a dislipidemia, tabagismo, diabetes e hipertensão arterial. Para  

avaliar a esta disfunção existem vários métodos sendo alguns invasivos e outros não 

invasivos.  Os mais utilizados são: o estudo dos biomarcadores presentes na 

superfície das células endoteliais e a ultra-sonografia para avaliar o grau de 

dilatação da artéria braquial mediada pelo fluxo sanguíneo. Este ultimo exame pode 

ser usado para prognosticar possíveis eventos cardiovasculares [83].  

A terapia com anti-retrovirais (monoterapia ou combinada) esta relacionada à 

distribuição anormal de gordura no corpo mais conhecida como a síndrome 

lipodistrofica do HIV ou lipodistrofia associada ao HIV. Esta síndrome é definida como 

a presença de alterações corporais percebidas pelo próprio paciente e confirmadas 

ao exame clínico [84, 85]. Ela se caracteriza por dislipidemia que pode acometer o 

paciente na redistribuição anormal de gorduras subcutâneas, as quais acumulam-se 

no abdômen e na região cervical e apresentam-se reduzidas em membros superiores 

e inferiores. Também na face podem ser verificadas alterações relativas a esta 

distribuição equivocada de gorduras, visto que o paciente pode apresentar a 
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lipoatrofia facial (diminuição de gordura na face, particularmente da região da bola de 

Bichat). Esta dislipidemia também se apresenta em pacientes com baixos níveis 

séricos de HDL-C e elevação de CT, LDL-C e TG, o que constitui o perfil lipídico 

aterogênico [27, 86, 87]. 

Também não se sabe ao certo se a lipodistrofia é causada somente pela 

terapia anti-retroviral ou existem influências adicionais de patógenos externos. Os 

resultados de investigações epidemiológicas indicam claramente que o 

desenvolvimento de lipodistrofia é multifatorial e os agentes anti-retrovirais têm um 

papel muito importante [82]. 

A síndrome lipodistrófica do HIV é a associação entre as seguintes 

alterações: modificações na distribuição da gordura corporal, hiperglicemia, 

dislipidemia e resistência insulínica. Clinicamente 3 formas de lipodistrofia são 

conhecidas: 1) lipoatrofia: na gordura corporal da face, membros e nádegas, com 

maior proeminência muscular e venosa; 2) acúmulo de gordura central: gordura 

visceral, gibosidade, e ginecomastia em homens e 3) mista: lipoatrofia periférica e 

aumento de gordura visceral. Como a alteração no metabolismo de gorduras e o 

acúmulo de gorduras séricas têm sido estreitamente envolvidos com a patogenia de 

doenças cardiovasculares [88, 89], é possível que pacientes HIV+ que utilizam 

HAART, e que apresentem dislipidemias, possuam uma chance maior de apresentar 

essas doenças. 

Há evidências de que a HAART pode causar doença coronária prematura, 

porém, os dados sobre a incidência de doença coronária em pacientes em AIDS são 

limitados a relatórios e estudos retrospectivos. Resultados de grandes estudos 

proverão maiores informações [81]. No entanto, sabe-se que alguns fatores de risco 

para doença coronária em pacientes em AIDS relacionam-se principalmente ao uso 

da HAART uma vez que como citado anteriormente, esses medicamentos causam 

aumento da resistência à insulina, dislipidemia e síndrome lipodistrófica, podendo 

apressar a arteriosclerose [90]. 

Duas das principais causas de doença cardiovascular são: inflamação 

vascular e dislipidemia. Nesse sentido, os inibidores de protease utilizados em 

pacientes infectados pelo HIV podem causar concomitantemente essas duas 

alterações. Dessa forma, a literatura mostra que a avaliação de risco cardiovascular 

deve ser uma constante nos pacientes em AIDS, especialmente depois da iniciação 
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ou mudança de tratamento anti-retroviral. É importante salientar que o estilo de vida 

também tem um papel importante nesse processo uma vez que o uso do fumo, 

características da dieta e de atividade física podem também estar diretamente 

envolvidas [91]. 

Em relação a doença arterial coronariana nos pacientes HIV positivos 

dislipidêmicos, é importante também determinar a presença de outros fatores de 

risco através da pesquisa de diabetes tipo II, doença cerebrovascular, doença 

vascular periférica, aneurisma de aorta e outros fatores que fazem com que o risco 

de infarto do miocárdio ou morte súbita seja maior. A melhor opção no tratamento da 

dislipidemia quando associada aos inibidores de protease (IP) é a substituição por 

outro IP ou a iniciação de esquema terapêutico que não o contenha, visto que o uso 

dos inibidores de proteases, como já previamente citado, está associado a 

alterações metabólicas (tais como dislipidemia), disfunção endotelial, resistência à 

insulina, obesidade central, miocardiopatia dilatada, endocardites, miocardites, 

pericardites e hipertrofia ventricular direita [92]. 

Assim sendo, o manejo da dislipidemia no paciente infectado com HIV é 

fundamental principalmente em virtude do seu potencial efeito aterosclerótico. Ao 

iniciar a HAART, é indicada a avaliação do perfil lipídico depois de 3 a 6 meses e, 

caso este não apresente anormalidade, anualmente. Seguindo as recomendações 

do National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines, o 

primeiro passo do tratamento é determinar os fatores de risco que interferem nas 

taxas de LDL-C como o fumo, a hipertensão arterial (≥140mm/Hg) ou uso medicação 

anti-hipertensiva, o baixo HDL-C (<40mg/dl), a idade (sexo masculino ≥45 anos e 

sexo feminino ≥55anos) e história familiar de doença coronariana prematura 

(familiares de primeiro grau do sexo masculino com idade <55 anos e do sexo 

feminino com idade <65 anos) [93]. 

O aumento do risco cardiovascular nos pacientes HIV positivos sugere a 

adoção de medidas de prevenção para a morbidade e mortalidade. Por esse motivo 

seria indicada a criação de escalas de estimação, o que infelizmente não existe 

nesse grupo de pacientes. As escalas clássicas como Framingham, PROCAM e  

Score que são usadas em pacientes normorreativos poderiam mascarar os 

verdadeiros fatores de risco cardiovascular nos pacientes HIV pelas particularidades 

desta doença [94]. 
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Um estudo seccional cruzado entre 947 participantes do sexo masculino 

sendo 332 soronegativos para o HIV, 84 pacientes soropositivos iniciando a terapia 

anti-retroviral HAART e 531 pacientes que usavam essa terapia há muitos anos, 

avaliou a associação da infecção pelo HIV com a exposição acumulativa da terapia 

anti-retroviral altamente ativa (HAART) e com a presença e a influência de 

calcificação da artéria coronária (CAC). Foi demonstrado que a idade crescente era 

a maior causa e estava fortemente associada com predomínio da extensão da CAC 

para todos os grupos de estudo. Depois da seleção por idade, a história familiar, o 

fumo, a lipoproteína de alta-densidade (HDL-C), a lipoproteína de baixa densidade 

(LDL-C) e a hipertensão também estavam relacionadas à calcificação arterial. Dessa 

forma, os autores concluíram que o uso de HAART pode ter efeitos diferentes na 

presença e aumento da calcificação coronária. Embora o predomínio de calcificação 

marginal aumentava entre usuários a longo prazo de HAART, a extensão da 

calcificação estava significativamente reduzida entre usuários de HAART 

comparados com o grupo controle de HIV-soronegativos [95]. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 Geral  

 

 

Este estudo visa estudar a relação entre biomarcadores da doença 

periodontal e os biomarcadores do processo aterogênico em pacientes com AIDS e 

doença periodontal crônica que estão fazendo uso de terapia anti-retroviral 

altamente ativa (HAART).  

 

 

3.2 Específica 

 

 

1) Investigar o perfil lipídico desses pacientes (Colesterol Total, HDL-C, 

Triglicérides, LDL-C), a expressão de anticorpos anti-oxLDL, as concentrações de 

citocinas plasmáticas (TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-10) e os níveis plasmáticos da série 

branca. 

2) Tratar a doença periodontal para que se possa analisar o impacto nos 

parâmetros supra citados em diferentes fases: antes do tratamento e após 12 meses 

de tratamento periodontal. 
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4 SUJEITOS E METODOLOGIA 

 

 

4.1 Sujeitos 

 

 

Foi realizado um estudo observacional, longitudinal do tipo caso-controle entre julho 

de 2008 a março de 2011 e foram selecionados 69 pacientes de ambos os sexos do 

Centro de Atendimento a Pacientes Especiais (CAPE) da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo (FOUSP) infectados pelo vírus de imunodeficiência 

humana (HIV), portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) que 

fazem uso de terapia anti-retroviral altamente ativa (HAART). 

Os pacientes participaram deste estudo depois de serem informados, 

orientados e terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

especialmente formulado para essa pesquisa (apêndice A). Foram coletadas 

algumas informações dos pacientes e estas estão discriminadas no apêndice B 

deste projeto.  

O protocolo deste estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

FOUSP recebendo aprovação FR 272695-Protocolo 99/2009 (Anexo A).  

Todos os pacientes do estudo receberam tratamento odontológico integral 

durante o período de 12 meses e foram divididos em dois subgrupos: o grupo caso e 

o grupo controle. Cabe enfatizar que o tratamento periodontal era necessidade 

especifica somente do grupo caso. 

 

 

4.1.1 Grupo Caso 

 

 

Foram selecionados 31 pacientes HIV positivos em uso de HAART, de ambos 

os sexos, com idades entre 30 e 60 anos e que tivessem doença periodontal 

crônica. 
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4.1.2 Grupo Controle  

 

 

O grupo controle foi formado por 38 pacientes HIV positivos em uso de 

HAART, de ambos os sexos, com idades entre 30 e 60 anos e que não tivessem 

doença periodontal.  

 

 

4.1.3  Características da casuística 

 

 

Foram excluídos deste estudo os pacientes que receberam tratamento 

periodontal 3 meses antes do início do estudo, pacientes que fizeram uso de 

antibióticos e/ou antiinflamatórios no mês anterior ao início desta pesquisa, 

pacientes com menos de 16 dentes e menos de 10 sítios de sondagem clínica >4 

mm, fumantes.  
Como a existência de doenças sistêmicas é comum no grupo de pacientes 

com AIDS, a eliminação total dessa variável resultaria na inviabilidade da execução 

dessa pesquisa pela falta de indivíduos aptos. Assim, para que uma possível 

influência dessa variável nos resultados ficasse explicita, a presença de doenças 

sistêmicas e a medicação utilizada para seu tratamento/controle foi 

concomitantemente avaliada tanto no grupo caso quanto no grupo controle. 

 Em ambos os grupos foram levantadas a idade, gênero, cor da pele e a 

composição corporal através da medição do índice de massa corporal (IMC) 

calculado utilizando-se o peso e a altura através da formula [96]:    

 

 

 

 

A avaliação cardiovascular foi feita através do cálculo do score de 

Framinhgham – IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose que avalia a idade, CT, HDL-C, pressão arterial sistólica e se o 

paciente tem hábitos como o tabagismo. 

     IMC (kg/m2) = peso / (altura)2 
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Também foram avaliadas em ambos os grupos, as características 

relacionadas a infecção pelo HIV. Assim, foram colhidas informações referentes a 

historia médica, historia da doença atual, co-infecções, valores de linfócitos T CD4+, 

e a carga viral (Apêndice B), do prontuário clínico dos pacientes. O tipo de anti-

retroviral (e combinações) utilizado pelo paciente foi avaliado no momento da 

primeira coleta e ao final do tratamento. 

A avaliação da lipodistrofia foi realizada através de exame físico e 

mensuração das medidas antropométricas do paciente: relação cintura/quadril 

segundo recomendações do manual de referencia de padronização antropométrica 

[84, 97]. 

 

 

 

 

4.2 Metodologia 

 

 

A metodologia utilizada seguiu os mesmos protocolos e padrões utilizados no 

departamento de imunofisiopatologia da aterosclerose do Instituto de Ciências 

Biomédicas ICB-IV e que também foram utilizados na tese de doutorado da aluna 

Andrea Moreira Monteiro em estudo realizado com pacientes normorreativos, sob 

supervisão do Prof. Dr. Magnus Gidlund. [52, 98]. 

Com finalidade didática, a metodologia em nosso trabalho será subdividida 

em vários segmentos enumerados a seguir: 

 

 

4.2.1 Características da doença periodontal - Identificação de doença periodontal 

crônica (periodontite crônica) em pacientes HIV positivos 

 

 

Os pacientes foram examinados periodontalmente por um único examinador 

através de sonda periodontal plana calibrada e espelho clínico. Para a sondagem 

clínica a cavidade bucal foi dividida em quadrantes. Foram registrados o numero de 

    Diámetro da cintura em cm.    =  Relação cintura/quadril 
     Diâmetro do quadril em cm. 
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dentes, nível clínico de inserção (NCI) e a profundidade clínica de sondagem (PCS) 

em 6 sítios por dente. As medidas foram realizadas posicionando-se a sonda 

paralelamente ao longo eixo do dente em três locais nas faces mesial, centro e distal 

tanto por vestibular como por lingual ou palatino, excluindo-se os terceiros molares. 

No apêndice C apresentamos a ficha que foi utilizada para registrar todos os dados 

periodontais. É importante salientar que essa ficha clínica é recomendada pelo 

departamento de Periodontia da FOUSP. 

Com o objetivo de confirmar o diagnóstico clínico de periodontite crônica (NCI 

≥ 6 mm. e profundidade clínica de sondagem ≥ 4 mm.), os indivíduos foram  

submetidos a exame radiográfico. As radiografias panorâmica e periapicais foram 

avaliadas e documentadas individualmente em cada individuo. Os pacientes que não 

apresentaram diagnóstico positivo de doença periodontal fizeram parte do nosso 

grupo controle (NCI ≤ 4 mm).  

O índice de sangramento (IS) foi obtido através de sondagem clínica 

mediante uso de sonda periodontal plana milimetrada (Willians) e espelho clinico, 

segundo os parâmetros preconizados por Carranza - Newman [99]. A sondagem foi 

feita por vestibular, procedendo-se da superfície mesial para distal e na superfície 

lingual ou palatina, da mesial para a distal. Assim, cada dente teve 6 pontos de 

sondagens; mesiovestibular, mediovestivular e distovestibular, mesiolingual, 

mediolingual e distolingual, e foram registradas a presença ou ausência de pontos 

independentemente do grau de sangramento [99, 100]. A porcentagem de lugares 

com sangramento foi calculada com a seguinte fórmula: 

 

 
Número de faces sangrantes x 100 =  IS % 

           Número total de faces 
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4.2.2 Tratamento de doença periodontal crônica (periodontite crônica) em pacientes 

HIV positivos 

 

 

Para o tratamento da doença periodontal foram utilizadas curetas periodontais 

(Newman) anteriores e posteriores, ultrassom Profi II (Dabi Atlante) com 8 pontas e 2 

adaptadores.  

Foram realizadas várias sessões de raspagem e alisamento radicular 

(polimento) na seguinte seqüência: uma sessão inicial (logo depois da primeira 

coleta de sangue), e as seguintes sessões de manutenção de 15 em 15 dias até 

restabelecer e estabilizar a saúde periodontal do paciente de forma que o mesmo 

não apresentasse mais sangramento e a profundidade da bolsa não fosse maior que 

4 mm. 

Além do tratamento periodontal, os pacientes também foram submetidos a 

tratamento interdisciplinar com a finalidade de reabilitar completamente sua saúde 

bucal, sendo realizados procedimentos como cirurgia, prótese parcial, prótese fixa e 

estética dental. Não foi objetivo do presente estudo nenhuma avaliação nessas 

áreas.  

O grupo controle não recebeu tratamento periodontal, embora os pacientes 

deste grupo receberam acompanhamento odontológico multidisciplinar apenas para 

manter a saúde oral na qual já se encontravam. 

 

 

4.2.3 Identificação de biomarcadores para aterosclerose 

 

 

 Dentro desse grupo são avaliados os biomarcadores do perfil lipídico, as 

características hematológicas da série branca e os marcadores inflamatórios e de 

peroxidação.  

 

Para tanto, foram realizadas duas coletas de 15 ml de sangue, a primeira 

coleta antes do tratamento periodontal e a segunda após 12 meses de tratamento 

periodontal.  

A B 
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O material obtido foi encaminhado ao laboratório de análises clínicas do 

Hospital Universitário (HU) da USP e ao laboratório de imunofisiopatologia da 

aterosclerose do ICB-IV da USP.  

No HU foram executados os seguintes exames laboratoriais:  

 

a) Perfil lipídico: 

Colesterol total (CT) - metodologia de colesterol oxidase automatizada  

Colesterol frações (CF) 

a) HDL-C - metodologia direta automatizada 

b) LDL-C - metodologia cálculo friedewald  

Triglicérides (TG) - metodologia glicerol peroxidase automatizada  

 

b) Características hematológicas:  

Hemograma completo - metodologia automatizada  

Imunoglobulinas: IgG e IgM - metodologia nefelometria  

 

No laboratório de imunofisiopatologia da aterosclerose do ICB-IV foram realizados 

experimentos para identificar:  

 

c) Características de marcadores inflamatórios e de peroxidação: 

 

Pesquisa de interleucinas (IL-1β, IL-6, IL-10), TNF-α, e anti-oxLDL pelo método de 

ELISA. No item 4.3 a metodologia realizada é explicada com detalhes.  

 

 

4.3 Análise Laboratorial 

 

 

4.3.1 Preparação da LDL 

 

 

Amostras de sangue foram coletadas, em tubos contendo EDTA (B&D, EUA), 

de acordo com as especificações do grupo experimental e do grupo controle, após 
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jejum de 12h. O plasma das amostras foi obtido após 10 minutos de centrifugação a 

1.000 x g, a 40 C. Ao “pool” de plasma foram adicionados os seguintes 

preservantes: 2mM de benzamidina (ACROS Organics, EUA); 0,5 mM de PMSF 

(ACROS Organics, EUA) e 0,1 U/ mL deaprotinina, (Sigma, EUA). A fração LDL-C 

(d=1,006 ± 1,063 g/ mL) foi isolada por ultracentrifugação, 100.000 x g, a 4º C, 

utilizando rotor 75 Ti (L-8 ultracentrifuge, Beckman, EUA) [52, 102]. Após a sua 

obtenção, as preparações de LDL-C foram dialisadas durante 48 horas com PBS 

(tampão fosfato 0,1 M,  NaCl 0,05 M, pH 7,4) com EDTA 0,1%. As amostras foram 

filtradas (filtro 0,22 µm de diâmetro, Millipore, EUA) e armazenadas, a 4º C. 

 

 

4.3.2 Detecção de anticorpos contra oxLDL 

 

 

Para dosagem de auto-anticorpos contra oxLDL, foi utilizado o método ELISA 

[102]. Placas de 96 poços (Nunc/Polysorp, EUA) foram sensibilizadas com 20 µL das 

diferentes preparações, na concentração de 7,5 µg/mL em tampão carbonato de 

sódio, 0,1 M, pH 9,4, durante 18 horas, a 4° C. Após 4 ciclos de lavagens com 100 

µL de PBS, as placas foram bloqueadas com solução de gelatina a 1,0% (Gibco, 

EUA), em temperatura ambiente, por 2 horas. Na seqüência, as placas foram 

lavadas 4 vezes com PBS e os poços receberam, em triplicata, 20 µL das amostras 

dos diferentes grupos, diluídas 1:400 em PBS.  Após 2 horas de incubação, as 

placas foram lavadas 4 vezes com 100 µL de PBS-T e incubadas com 20 µL de 

conjugado com peroxidase, por 1 hora, em temperatura ambiente. Posteriormente a 

mais 4 ciclos de lavagem com PBS-T, o processo de revelação foi realizado com a 

adição, em cada poço, de 75 µL de solução de TMB (250 µL de 3,3’5,5’-

tetrametilbenzidina 6,5% em DMSO, 12 mL de tampão citrato 0,1M, pH 5,5) e 10 µL 

de H2O2. A reação foi interrompida com a adição de 25 µL de ácido sulfúrico 2M 

(Merck, Alemanha). Os resultados foram avaliados por leitura espectrofotométrica 

em em leitor de ELISA Multiskan MCC/340 (= 450 nm) (Labsystems, Finlândia). 
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4.3.3 Concentrações séricas de IL-1β, IL-6, IL-10 e TNF-α 

 

 

Os anticorpos monoclonais, específicos para as citocinas acima citadas foram 

diluídos em tampão Carbonato-bicarbonato 0,1 M, pH 9,6. Um volume de 25 µL foi 

adicionado em placas de ELISA de 96 poços (Nunc/Polysorp, EUA), que foram 

incubadas por 18 horas, a 4 ºC. Após 4 ciclos de lavagens com 100 µL de PBS, as 

placas foram bloqueadas com solução de gelatina a 1,0% (Gibco, EUA) em PBS, em 

temperatura ambiente, por 2 horas. Em seqüência, as placas foram novamente 

lavadas 4 vezes com PBS e os poços receberam, em duplicata, 25 µl das amostras 

do plasma dos indivíduos, diluídas 1:10 em 0,25% de gelatina (Gibco, EUA) em 

PBS. Após duas horas de incubação, as placas foram lavadas com PBS-T e 

incubadas com 25 µL de conjugado biotinilado, específico para as citocinas, 

conforme as recomendações do Kit (OptEIA, B&D, EUA). Após 4 ciclos de lavagem, 

com  volumes de 100 µL de PBS-T, os poços receberam 25 µl de estreptoavidina-

peroxidase, diluída 1:250, em 0,25% de gelatina (Gibco, EUA) em PBS, por 2 horas, 

em temperatura ambiente. Após mais 4 ciclos de lavagem, com  volumes de 100 µL 

de PBS-T, o processo de revelação foi realizado com a adição, em cada poço, de 75 

µL de solução de TMB (250 (L de 3,3’5,5’-tetrametilbenzidina 6,5% em DMSO, 12 

mL de tampão citrato 0,1M, pH 5,5)  e 10 µL de H2O2, substrato para enzima 

peroxidase. A reação foi interrompida 30 min após seu início, com a adição de 25 µL 

de ácido sulfúrico 2M (Merck, Alemanha). Os resultados foram avaliados por leitura 

espectrofotométrica em leitor de ELISA Multiskan MCC/340 (= 450 nm)  

(Labsystems, Finlândia). O cálculo das concentrações foi obtido a partir de curva 

padrão das citocinas, segundo a orientação dos kits [52, 98, 102]. 

 

 

4.4 Análise Estatística 

 

 

Todas as análises foram executadas usando-se o pacote estatístico do 

software SPSS (17.0). Os dados numéricos foram apresentados com valores de 

medianas e interquartis (IQR), ou como médias e desvios padrões. As variáveis 
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categóricas foram apresentadas por valores absolutos e porcentagens. Variáveis 

com distribuição não Gaussiana foram logaritimizadas para as devidas 

comparações. Estas análises foram realizadas utilizando-se do teste t de student 

independente nas avaliações entre grupos. Nos casos intra-grupo, utilizou-se o teste 

dependente com o intuito de avaliar o efeito do tratamento comparando-se a 

condição basal e final do estudo. Quando da distribuição não Gaussiana pertinente, 

optou-se pelo teste de Mann-Whitney. As variáveis categóricas foram analisadas 

pelo teste de quiquadrado de Pearson. Os coeficientes de correlação entre 

autoanticorpos a ox-LDL e CD4+ e do delta de alterações do efeito do tratamento 

sobre PCS e índice de sangramento gengival foram testados por meio do teste de 

correlação de Pearson. Para todas as análises adotaram-se significâncias quando p 

< 0,05. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Casuística 

 
 

Participaram deste estudo 69 pacientes portadores da síndrome de 

imunodeficiência adquirida (AIDS); 49 do gênero masculino (71,1%) e 20 do gênero 

feminino (29,9%) com idade média de 46,8 anos.  

Os pacientes foram divididos em dois grupos: com e sem doença periodontal.  

O grupo com doença periodontal (caso) foi constituído por 31 pacientes e 38 

pacientes não possuindo critérios para doença periodontal foram alocados no 

segundo grupo (controle). Na tabela 5.1 observam-se as características 

demográficas, composição corporal e o risco para doença cardiovascular dos 

pacientes que fizeram parte deste estudo. 

 
Tabela 5.1 - Características demográficas, índice e classificação de massa corpórea (IMC) e 

avaliação cardiovascular através de cálculo do score de Framinhgham dos pacientes 
do grupo caso e controle 

 
 

Variáveis 
Grupo controle 

(n=38) 
Grupo caso 

(n=31) 
(p) Entre grupos 

Idade (anos) 46,8 (±7,9) 45,4 (±7,4) p=0,464 
Gênero (M / F) 27/11 22/9 p=0,994 
Cor de pele (%)    

Feoderma 6 
(15,78%) 

5 
(16,12%) ---- 

Leucoderma 25 
(65,78%) 

18 
(58,06%) ---- 

Melanoderma 7 
(18,42%) 

8 
(25,80%) ---- 

IMC (kg/m2) 
24,25 
(±3,5) 

24,52 
(±3,01) p=0,758 

Classificação IMC (%)    

Baixo peso 2 
(5,26%) 

0 
(0%) ---- 

Eutrófico 19 
(50%) 

19 
(61,29%) ---- 

Sobrepeso 16 
(42,10%) 

11 
(35,48%) ---- 

Obeso 1 
(2,63%) 

1 
(3,22%) ---- 

Framingham 6,32% 5,77% p=0,120 
    
As características demográficas são expressas em média, desvio padrão e porcentagens; Gênero M = 
masculino, F = feminino; IMC = Índice de Massa Corporal segundo classificação da Organização Mundial da 
Saúde (OMS); Framingham = índice para determinar risco cardiovascular. 
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5.2 Características relacionadas à infecção pelo HIV  

 

 

Caracterizou-se a amostra do presente estudo pelo tempo e tipos de anti-

retrovirais em uso e de acordo com os seus mecanismos de ações, tais quais: IF = 

inibidor de fusão, IP = Inibidor de protease, ITRN = Inibidor de transcriptase reversa 

análogo de nucleosídeo, ITRNN = Inibidor de transcriptase reversa não-análogo de 

nucleosídeo. Evidenciando que as combinações mais usadas pelo nosso grupo de 

estudo foi: ITRN-ITRNN e ITRN-IP. 

As características da infecção relatada pelos pacientes foram através de relação 

sexual do tipo heterossexual em 33 pacientes (47,82%); seguido pela relação 

homossexual em 30 pacientes (43,47%); e também por uso de drogas injetáveis 2 

(2,89%) no entanto 4 (5,79%) pacientes relataram não saberem como se 

contaminaram.  

Todos os pacientes estavam sob uso de terapia anti-retroviral altamente ativa 

(HAART).  

Foram registrados dados referentes a contagem de células T-CD4+ e carga 

viral no inicio do estudo e após 12 meses, também foi registrada a media dos 

valores mais baixos de contagens de células T-CD4+ registrados desde o inicio da 

infecção de ambos os grupos. Os dois grupos após 12 meses evidenciaram 

aumento nas contagens de células T-CD4+. A carga viral se mostrou aumentada nos 

pacientes do grupo controle e diminuída no grupo caso. De todos estes resultados 

apenas as contagens de células T-CD4+ no grupo que recebeu tratamento 

periodontal demonstrou diferencia estatisticamente significante p=0,05. Nas tabelas 

5.2, 5.3 e nos gráficos 5.1 e 5.2 observam-se as variáveis relacionadas à infecção 

pelo HIV, tipo de transmissão, terapia anti-retroviral, contagens de células T-CD4+ e 

carga viral.  

Os dados obtidos no inicio deste estudo do exame físico e relação 

cintura/quadril dos pacientes para avaliação da síndrome de lipodistrofia revelaram 

que 4 (1,24%) pacientes com periodontite apresentavam lipodistrofia enquanto que 

sete (2,66%) pacientes controles apresentam esse quadro. As evidencias asfísic 

mais comumente observadas foram: lipohipertrofia central (giba do búfalo) e 

lipoatrofia periférica (rarefação do tecido adiposo na face, região cervical anterior, 
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membros superiores ou inferiores ou nadegas). Nos casos considerados como 

lipodistróficos, a relação cintura/quadril era maior a 0,85 nas mulheres e 0,95 nos 

homens. 

 

Tabela 5.2 - Características relacionadas ao HIV; analise descritiva e quantitativa das associações e 
tempo de uso da HAART, via de infecção, contagens de células T CD4+ e carga viral 
antes e após o tratamento periodontal e avaliação da lipodistrofia através de exame 
físico e relação cintura/quadril 

 
 

Variáveis Controle (n=38) Periodontite (n=31)  

Associações de HAART   (p) entre grupos 
ITRN-ITRNN 15 

(39,47%) 
8 

(25,80%) 
---- 

ITRN-IP 20 
(52,63%) 

13 
(41,93%) 

---- 

ITRN-IF IP 1 
(2,63%) 

0 
(0%) 

---- 

ITRN-ITRNN-IP 1 
(2,63%) 

1 
(3,22%) 

---- 

IP 1 
(2,63%) 

2 
(6,45%) 

---- 

ITRN 0 
(0%) 

6 
(19,35%) 

---- 

Via de infecção   ---- 
Heterossexual 17 

(44,73%) 
16 

(51,61%) 
---- 

Homossexual 17 
(44,73%) 

13 
(41,93%) 

---- 

Drogas injetáveis 2 
(5,26%) 

0 
(0%) 

---- 

Não sabe 2 
(5,26%) 

2 
(6,45%) 

---- 

Tempo de uso HAART 
(anos) 

10,2 
(±3,4) 

8,8 
(±3,5) 

p=0,086 

CD4+ mais baixo 210,9 
(±152,9) 

207,2 
(±164,7) 

p=0,924 

Lipodistrofia 7 
(2,66%) 

4 
(1,24%) 

---- 

As características relacionadas ao HIV são expressas em média desvio padrão e porcentagens; HAART (terapia 
anti-retroviral altamente ativa); ITRN (inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleosídeo), ITRNN ( inibidor 
de transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo), IP (inibidor de protease), IF (inibidor de fusão); 
Lipodistrofia = avaliação do exame fisico e relação cintura/quadril. 
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Tabela 5.3 - Dados relacionados a contagens de células T-CD4+ antes e após o tratamento 
periodontal 

 
 

Variável 
Controle Periodontite Inicial vs. 

Inicial 
12 vs.12 

 Inicial 
(dp) 

12 
meses 

(dp) 

p= Inicial 12 
meses 

p= p= p= 

CD4 + 
céls/mm³ 

491,3 
(±243) 

506,6 
(±265) 

0,079 557,1 
(±292) 

574,5 
(±294) 

<0,05 a 0,318 0,321 

Carga 
viral 

cop/ml 

6,95 
(±32) 

10,4 
(±35) 

0,083 20,1 
(±62,9) 

10,7 
(±36) 

0,06 0,299 0,279 

 
Os dados relacionados a contagens de células T-CD4+ são expressas em média desvio padrão; Contagem de 
células T-CD4+ expressado por (céls/mm3); Carga viral expressada 1X1000; a Diferença Estatística Significativa 
(P<0,05) grupo caso. 
 
 

 
Gráfico 5.1 - Terapia anti-retoviral, associações da HAART usadas pelos 38 pacientes do grupo 

controle 
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Gráfico 5.2 - Terapia anti-retroviral, associações da HAART usadas pelos 31 pacientes do grupo caso   
 

 Os dados obtidos relacionados à contagem de células T-CD4+ e carga viral 

(CV) evidenciaram que as porcentagens dos pacientes que apresentaram T-CD4+ 

mas baixo < 200 céls/mm3 a partir do inicio da infecção foram 52,63% no grupo 

controle e 51,61% no grupo caso; já no começo do tratamento periodontal 50% dos 

pacientes do grupo controle apresentaram T-CD4+ entre 200 e 499 céls/mm3 e no 

grupo caso 51,61% apresentaram T-CD4+ ≥ 500 céls/mm3. As contagens de células 

T-CD4+ antes e após o tratamento periodontal se encontravam com níveis de T-

CD4+ >200 evidenciando que a amostra não foi influenciada pelos efeitos de 

doenças oportunistas que poderiam diminuir a resposta imune do hospedeiro. 

 Os pacientes com carga viral indetectável registrada foram 86,84% para o 

grupo controle e 83,87% para o grupo caso, ou seja, com valores inferiores ao limite 

de detecção do método empregado <50 cópias/ml. Na tabela 5.4 apresentamos 

todos os dados laboratoriais referentes ao HIV, contagens de células T CD4+ e 

dados da carga viral antes e após o tratamento periodontal. Na tabela 5.4 

apresentamos detalhes dos biomarcadores da infecção pelo HIV, contagens de 

contagens de células T-CD4+ e carga viral. 
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Tabela 5.4 - Dados laboratoriais relacionadas ao HIV, contagens de células T CD4+ e carga viral  
 
Variáveis Controle (n=38) Periodontite (n=31) 

Contagem de CD4+ (céls./mm3) mais baixo  (%)  (%) 
< 200 19 50% 16 51,61% 

200-499 16 42,10% 14 45,16% 
≥ 500 2 5,26% 1 3,22% 

Contagem de CD4+ (céls./mm3) antes do 
tratamento periodontal 

    

< 200 3 7,89% 2 6,45% 
200-499 20 52,63% 13 41,93% 
≥ 500 15 39,47% 16  51,61% 

Contagem de CD4+ (céls./mm3) após 12 
meses de tratamento periodontal 

    

< 200 4 10,52% 2 6,45% 
200-499 19 50% 13 41,93% 
≥ 500 15 39,47% 16 51,61%  

Carga viral (cópias/ml) inicial     
Indetectável <50 33 86,84% 26 83,87% 

<10000 0 0% 1 3,22% 
≥10000 5 13,15% 4 12,90% 

Carga viral (cópias/ml) após 12 meses     
Indetectável <50 31 81,57% 26 83,87% 

<10000 2 5,26% 3 9,67% 
≥10000 5 13,15% 2 6,45% 

Os dados laboratoriais relacionadas ao HIV são expressos em porcentagens; Contagem de células T-CD4+ 
expressada por (céls/mm3); Carga viral expressada por (cópias/ml). 

 

 

5.3 Características relacionadas à doença e tratamento periodontal  

 

 

No exame clinico periodontal todos os pacientes foram examinados pelo 

mesmo operador e três variáveis foram pesquisadas: o numero de dentes, a 

profundidade clínica de sondagem padronizada > 4 mm e o índice de sangramento. 

Nos resultados, a profundidade clínica de sondagem nos pacientes com periodontite 

crônica diminuiu após o tratamento periodontal demonstrando diferença significante 

e consolidando que o tratamento obteve sucesso no objetivo proposto. Na tabela 5.5 

apresentamos dados relacionados a índice de sangramento, profundidade clínica de 

sondagem e numero de dentes dos pacientes antes e após o tratamento periodontal 

Na figura 5.1 apresentamos imagens da cavidade bucal de paciente HIV positivo 

com periodontite crônica. Na figura 5.2 apresentamos caso clinico de paciente HIV 

positivo com periodontite crônica antes e após o tratamento periodontal 
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Figura 5.1 – Imagens clínicas de pacientes HIV+ do CAPE com periodontite crônica. A) vista lateral 
direita, B) vista frontal, C) vista lateral esquerda 

 
 

 
 
 
 
Figura 5.2 – Imagens clínicas de pacientes HIV+ do CAPE (A-B) com periodontite crônica antes do 

tratamento periodontal e (C-D) após o tratamento periodontal 
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Tabela 5.5 - Características odontológicas e periodontais, quantidade de dentes, profundidade clínica 
de sondagem e índice de sangramento 

 
Variáveis Controle (n=38) Periodontite (n=31) 

 Inicial 12 meses (p) 

Tratamento 

Inicial 12 

meses 

(p) 

Tratamento 

Quantidade de 
Dentesa 

23,4  
(±4,2) 

23,4 
(±4,2) 

---- 22,6 
(±4,2) 

20,2 
(±4,2) 

p<0,01 

PCS > 4mm(%)b 0 0 ---- 27,5 
(±14,4) 

1,5 
(±2) 

p<0,001 

IS (%)c 0,9 
(±1,9) 

0 p<0,01 47,1 
(±19,1) 

3,3  
( ±4) 

p<0,001 

As características Odontológicas são expressas em média e desvio padrão; PCS = Profundidade Clínica de 
Sondagem; IS = Índice de Sangramento; * Diferença Estatística Significativa (P<0,001) entre tratamento dos 
grupos e (p<0,01) no grupo controle. 
a = Diferença nos números de dentes (p<0,01); b= diferenças entre os valores iniciais de PCS (p<0,001); 
c=Diferenças entre valores iniciais  de IS (p<0,001).  

 

 

5.4 Características bioquímicas: perfil lipídico 

 

 

 A avaliação do perfil lipídico após o tratamento periodontal, evidenciou leve 

diminuição nos valores de CT, LDL-C, TG, e aumento no HDL-C. Apesar da melhora 

desses parâmetros não houve diferença estatisticamente significante. A tabela 5.6 

apresenta a analise destas variáveis. 

 

 
5.5 Características hematológicas: níveis plasmáticos de células da serie 

branca 

 

 

 O leucograma evidenciou que os níveis plasmáticos dos leucócitos e 

neutrófilos do grupo caso no inicio do estudo se encontravam aumentados quando 

comparados ao grupo controle. Após o tratamento periodontal se evidenciou 

diminuição nos valores dos leucócitos nos pacientes do grupo caso e também se 

evidenciou diminuição dos leucócitos do grupo controle após o tratamento 

odontológico.  A diminuição dos neutrófilos foram evidenciados entre grupos após 12 
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meses de tratamento periodontal. Na tabela 5.6 e nos gráficos 5.3 e 5.4 

apresentamos detalhes dos valores da serie branca do hemograma completo.  



 

 

 

Tabela 5.6 - Características bioquímicas e hematológicas; perfil lipídico e níveis plasmáticos de células da serie branca 

As características bioquímicas são expressas em média e desvio padrão; CT = Colesterol total; HDL-C = Lipoproteína de alta densidade; LDL-C = Lipoproteína de baixa 
densidade; TG = triglicérides; * Diferença Estatística Significativa (P<0,01) entre os grupos.  
a= Diferenças nos valores iniciais entre o grupo controle e periodontites (p<0,001);  
b= Diferenças nos valores iniciais entre o grupo controle e periodontites (p<0,001)  

Variáveis Controle (n=38) 
 

Periodontites (n=31)  

 Inicial 12 meses (p) Tratamento Inicial 12 meses (p) Tratamento (p) entre 
grupos 

Colesterol Total 
(mg/dl)  

172 
(145-210) 

176 
(146-196) 

p=0,714 195 
(144-214) 

193 
(142-227) 

p=0,673 p=0,320 

HDL-C (mg/dl) 43 
(36-50) 

44 
(35-52) 

p=0,566 43 
(37-56) 

44 
(39-62) 

p=0,131 p=0,471 

LDL-C (mg/dl) 103 
(83-125) 

100 
(77-112) 

p=0,259 123 
(90-142) 

94 
(84-131) 

p=0,098 p=0,380 

Triglicérides (mg/dl) 129 
(195-96) 

130 
(90-239) 

p=0,689 126 
(94-222) 

124 
(80-231) 

p=0,112 p=0,746 

Leucócitosa /mm3 5050 
(4400-6500) 

5350 
(4800-6425) 

p<0,01 6800 
(5100-8200) 

5800 
(4800-6700) 

p<0,005 p=0,378 

Monócitos /mm3 429 
(339-539) 

402 
(243-473) 

p=0,070 408 
(308-540) 

336 
(258-456) 

p=0,070 p=0,459 

Linfócitos /mm3 2100 
(1546-2381) 

1966 
(1642-2550) 

p=0,277 1806 
(1428-2624) 

2278 
(1568-2652) 

p=0,277 p=0,894 

Neutrófilosb /mm3  2632 
(1825-3578) 

2652 
(2017-3599) 

p=0,095 3822 
(2989-5070) 

3496 
(2548-4161) 

p=0,095 p<0,01 

Basófilos /mm3 53 
(43-69) 

52 
(37-67) 

p=0,084 61 
(0-75) 

43 
(0-58) 

p=0,084 p=0,079 

Eosinófilos /mm3 123 
(62-150) 

118 
(57-147) 

p=0,576 130 
(78-194) 

112 
(65-195) 

p=0,576 p=0,586 

59
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Gráfico 5.3 – Níveis plasmáticos dos leucócitos dos pacientes HIV positivos evidenciando diferença 
significante após 12 meses de ambos os grupos e entre grupos 

 

 

Gráfico 5.4 – Níveis plasmáticos dos neutrofilos dos pacientes HIV positivos evidenciando diferenças 
significantes entre concentrações iniciais e após 12 meses de ambos os grupos  

  p<0,001 

p<0,001 

p<0,01 

  p<0,05 
 

p<0,005 
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5.6 Características de marcadores inflamatórios, peroxidação lipídica e 
imunoglobulinas 
 

 

A avaliação das citocinas mostrou que todas diminuíram nos seus respectivos 

valores, mas a interleucina 1 beta (IL-1β) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 

mostraram diferença  estatisticamente significante após o tratamento periodontal no 

grupo caso, estas mesmas citocinas também se mostraram significantes entre 

grupos. A imunoglobulina G (IgG) também apresentou-se significante no grupo caso 

após o tratamento periodontal. Na tabela 5.7 apresentamos os dados das citocinas, 

imunoglobulinas e marcadores de peroxidação lipídica. Os gráficos 5.5, 5.6 e 5.7 

trazem detalhes dos parâmetros que apresentaram resultados estatisticamente 

significantes. 

 
Tabela 5.7 - Características de marcadores inflamatórios (citocinas), peroxidação lipídica (ox-LDL) e 

imunoglobulinas (IgG-IgM) 

As características Imunológicas são expressas em média e desvio padrão; IL-1 β = Interleucina 1 beta; IL-6 = 
Interleucina 6 ; IL-10 = Interleucina 10; TNF-α = Fator de necrose tumoral alfa; IgG oxLDL = Imunglobulina G 
para oxidação da lipoproteína de baixa densidade; IgG = Imunoglobulina G; IgM =  Imunoglobulina M; * Diferença 
Estatística Significativa (P<0,05) entre os grupos  
a= teste de Wilcoxon; b=variáveis transformadas em log de base natural; adotados para todos os teste p<0,05 

Variáveis Controle (n=38) Periodontites (n=31)  

 Inicial 12 

meses 

(p) 

Tratamento 

Inicial 12 

meses 

(p) 

 Tratamento 

(p) 

Entre 

grupos 

IL-1 βa 3,39 
(2,64-
4,43) 

3,50 
(2,58-
5,4) 

p=0,942 2,78 
(2,43-
4,88) 

2,75 
(2,08-
4,01) 

p<0,05 p<0,05 

IL-6b 5,46 
(3,7-

10,44) 

5,76 
(3,8-

10,52) 

p=0,126 4,83 
(3,28-
6,75) 

4,37 
(3,35-
6,39) 

p=0,657 p=0,109 

IL-10a 7,28 
(4,54-
10,92) 

7,31 
(4,94-
10,97) 

p=0,267 7,84  
(7,12-
10,74) 

7,40 
(7,18-
10,74) 

p=0,610 p=0,587 

TNF-αb 2,46 
(2,4-4,4) 

2,5 
(2,4-
4,58) 

P=0,783 2,46 
(2,39-
4,35) 

2,40 
(2,38-
2,49) 

p<0,01 p<0,05 

IgG 
oxLDLa 

0,256 
(0,193-
0,374) 

0,216 
(0,180-
0,343) 

p=0,085 0,258 
(0,212-
0,353) 

0,273 
(0,178-
0,239) 

p=0,085 p=0,777 

IgG mg/dl 1430 
(1245-
1835) 

1385 
(1222-
1712) 

p=0,898 1600 
(1270-
2015) 

1480 
(1120-
1870) 

p<0,005 p=0,823 

IgM mg/dl 89 
(73-126) 

75,5 
(59-124) 

p=0,090 106 
(58-145) 

99 
(52-123) 

p=0,307 p=0,290 
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Gráfico 5.5 – Comportamento dos níveis plasmáticos da Interleucina IL-1β dos pacientes HIV 

positivos do grupo caso e controle 
 

 

Gráfico 5.6 – Comportamento dos niveis plasmáticos do Fator de Necrose Tumoral TNF-α dos 
pacientes HIV positivos do grupo caso e controle 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,01 
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Gráfico 5.7 – Níveis plasmáticos da Imunoglobulina G evidenciando diferença significante no grupo 

caso após o tratamento periodontal 
 

 

5.7 Prevalência das doenças sistêmicas apresentadas pelos pacientes HIV 

positivos  

 

 

 Num total de 38 pacientes no grupo controle, 20 pacientes (53%) não 

apresentavam nenhuma doença sistêmica, 7 pacientes (18,4%) eram hipertensos, 3 

pacientes eram portadores de hepatite tipo A (7.9%), 6 pacientes (15,8%) eram 

portadores de hepatite do tipo B e 5 pacientes (13.2%) eram portadores de hepatite 

C. Alem disso, 4 pacientes (10,5%) apresentavam hipercolesterolemia. 4 pacientes 

(10,5%) era diabéticos do tipo II e 1 paciente (2.6%) era portador de 

hipertireoidismo. Neste grupo, não se observou nenhum paciente com 

hipotireoidismo ou déficit intelectual. 

p<0,005 
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 No grupo caso (31 pacientes na totalidade), 15 pacientes (48,4%) não 

apresentavam nenhuma doença, 6 pacientes (19,4%) eram hipertensos, 2 pacientes 

apresentavam hepatite do tipo A (6,5%), 4 pacientes (12,9%) apresentavam hepatite 

de tipo B e 4 pacientes (12,9%) apresentavam hepatite do tipo C. Alem disso, 2 

pacientes (10,5%) apresentavam hipercolesterolemia. 2 pacientes (6,5%), 1 paciente 

(3,2%) apresentava diabetes tipo II e  2 pacientes (6,5%) apresentavam déficit 

intelectual. Neste grupo não se observou pacientes com hipertireoidismo. A tabela 

5.8 apresenta as características das doenças associadas em ambos os grupos 

desse estudo. 

 

Tabela 5.8 - Prevalência das doenças sistêmicas associadas nos pacientes HIV positivos 
 

Variáveis Controle (n=38) Periodontites (n=31) 

Doenças Sistêmicas   (%)  (%) 

Ausência 20 53,0% 15 48,4 % 

Hipertensão 7 18,4% 6 19,4% 

Hepatite A 3 7,9% 2 6,5% 

Hepatite B 6 15,8% 4 12,9% 

Hepatite C 5 13,2% 4 12,9% 

Hipercolesterolemia 4 10,5% 2 6,5% 

Diabetes tipo II 4 10,5% 1 3,2% 

Hipotireoidismo 0 0,0% 2 6,5% 

Hipertireoidismo 1 2,6% 0 0,0% 

Déficit Intelectual 0 0,0% 2 6,5% 

A prevalência das doenças sistêmicas são expressas em porcentagens. 

 

 

5.8 Medicamentos usados pelos pacientes HIV positivos com doenças 

sistêmicas associadas 

 

 

 Os pacientes portadores de doenças sistêmicas associadas a AIDS na sua 

totalidade estavam sob terapia medicamentosa e monitorados por médicos 

especialistas de cada área. O uso dos seus respectivos medicamentos evidenciou 

que todas estas doenças estavam controladas. Também é importante ressaltar que 

alem dos medicamentos, o uso da terapia anti-retroviral HAART continuava sendo 
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administrada. Nos gráficos 5.8 e 5.9 apresentamos os principais medicamentos 

utilizados nos pacientes desse estudo. 

 
 

 
 

Gráfico 5.8. Medicamentos sistêmicos em uso pelo grupo controle 
 

 
Gráfico 5.9. Medicamentos sistêmicos em uso pelo grupo caso 



66 

 

 

5.9 Relação sob o efeito do tratamento periodontal no grupo caso 

 

 

Na correlação realizada nos pacientes com doença periodontal após o 

tratamento periodontal, observamos que o índice de sangramento é diretamente 

proporcional a variação (∆) da profundidade clínica de sondagem (r=0,744; 

p<0,001), ou seja, quando há uma melhora no índice de sangramento diminui a 

profundidade das bolsas periodontais. Também os níveis plasmáticos de leucócitos 

no grupo caso foram diretamente proporcionais as variações dos níveis plasmáticos 

(∆) da imunoglobulina G (r=0,541;p<0,005). 

 

Os níveis plasmáticos de Anti-oxLDL no grupo caso quanto no controle 

evidenciaram um comportamento inversamente proporcional a contagens de células 

T-CD4+ (r=-0,369; p<0,04). Evidencia-se que a LDL-C quando se apresenta 

modificada à uma associação com a condição da infecção pelo HIV por meio da 

contagens de células T-CD4+.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Consideramos que existe limitada informação sobre marcadores e fatores de 

risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares especificamente da 

aterosclerose em pacientes HIV positivos com periodontite fazendo uso de terapia 

anti-retroviral. Com esse intuito, optamos por empregar metodologia e procedimentos 

conhecidos e usados para pacientes normorreativos que demonstraram resultados 

positivos nesta relação (doença periodontal - aterosclerose) [52, 102].  

Alguns estudos em pacientes normorreativos têm sugerido uma possível 

associação entre as doenças periodontais e doenças cardiovasculares revelando 

ainda a severidade e a extensão desta associação [52, 103-106].  

Os pacientes deste estudo foram selecionados aleatoriamente quanto à 

idade, gênero e raça. A idade média dos pacientes foi 46,26 (±7,85) anos. A idade é 

uma variável que se torna diretamente proporcional ao aumento de risco a DCV e é 

um fator de risco forte e inerente à progressão da aterosclerose. Desta forma, 

excluímos pacientes com idades abaixo de 30 e acima de 60 anos, corroborando com 

relatos de estudos realizados em pacientes com risco cardiovascular [52]  

Segundo a American Heart Association, a raça afro-americana tem maior 

risco a desenvolver DCV. Neste estudo, a raça predominante foi a leucoderma, o que 

foge das descrições prévias mostradas na literatura [81, 107, 108]. 

O índice de massa corporal é uma variável diretamente proporcional para o 

desenvolvimento de DCV e para sua avaliação, foram medidas a massa corporal e 

altura dos pacientes [109]. A maioria dos nossos pacientes encontravam-se 

eutróficos com IMC normal = 18.50 - 24.99 Kg/m2, seguido pelos pacientes com 

sobrepeso = ≥25.00 Kg/m2 e somente uma minoria com obesidade = 25.00 - 29.99 

Kg/m2. É importante salientar que os riscos cardiovasculares se incrementam com a 

obesidade [110]. O presente estudo não mostrou alterações significantes no aumento 

da massa corporal, e a possível explicação para este fenômeno é que os pacientes 

HIV positivos estão submetidos a vários efeitos adversos da própria medicação anti-

retroviral, da replicação viral e da resposta imune dificultando para o paciente adquirir 

massa corporal. A única exceção para que os pacientes aumentem o IMC são as 
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doenças sistêmicas como a diabetes e síndrome metabólica não controladas que 

poderiam produzir obesidade [110, 111]. 

A lipodistrofia que segundo a literatura afeta freqüentemente os pacientes HIV 

positivos relata que os dois tipos principais ou classes de anti-retrovirais geradores 

deste distúrbio são os inibidores de Protease (IP) seguidos pelos Inibidores de 

transcriptase reversa análogo de nucleosídeos (ITRN) ou essas duas classes 

combinadas [87, 112-116]. Apesar das combinações de anti-retrovirais 

freqüentemente usadas pelos pacientes do nosso estudo foram combinações de 

ITRN-IP, seguidas pela combinação ITRN-ITRNN, que incluem os dois principais 

tipos de anti-retrovirais que produzem o desenvolvimento e progressão desta 

síndrome, a avaliação da lipodistrofia revelou que 3,9% do total dos pacientes 

apresentavam evidencias físicas e antropométricas da lipodistrofia, pelo numero 

reduzido de pacientes portadores desta síndrome se evidenciou que não houve 

diferencia estatisticamente significante. Consideramos que o nosso grupo de estudo  

não foi influenciado pela síndrome de lipodistrofia e também não interferiu nos nossos 

resultados. 

Nem todos os anti-retrovirais oferecem alta toxicidade e segundo as 

recomendações da OMS, medicamentos de alta toxicidade que provocam estes 

efeitos adversos devem ser evitados.  Alem disso, o ministério da saúde do governo 

do Brasil na Portaria nº 2.582/GM, de 2 de dezembro de 2004 oficializou o tratamento 

integral da lipodistrofia em todos seus tipos de apresentação [117]. 

O tempo de uso da medicação anti-retroviral pelos pacientes do grupo controle 

foi em media de 10,2 ±3,4 anos quando comparados com o grupo controle 8,8 ±3,5 

anos. Observa-se que o grupo controle esta exposto há mais tempo aos efeitos 

adversos da própria medicação. Motivo pelo qual se torna mais difícil poder modificar 

algumas características virologias em nossos pacientes como níveis de T-CD4+. 

Quando avaliamos as características relacionadas ao HIV, observamos que a 

principal via de infecção do grupo caso foi heterossexual e no grupo controle estava 

dividida por igual tanto heterossexual como homossexual, sendo que na literatura a 

transmissão homossexual e por uso de drogas injetáveis são as mais freqüentes 

[107, 108] 

Na avaliação dos valores de contagens de células T CD4+, nossos pacientes 

do grupo controle apresentaram no início do tratamento periodontal uma media de 
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506,6 ± 256 céls/mm3 e no grupo caso 574,5 ± 294,3 céls/mm3. Pela classificação da 

OMS os pacientes com T CD4+ <200 céls/mm3 se encontram em AIDS e as doenças 

oportunistas se manifestam. Outros estudos revelam que existe relação entre 

imunossupressão severa e doença periodontal necrosante [78, 118].  Os valores dos 

nossos resultados evidenciaram que os pacientes não se encontravam em AIDS e a 

carga viral se apresentava predominantemente indetectável, além de ausência de 

doenças oportunistas. Assim, não atribuímos que a periodontite do grupo caso seja 

causada pela imunossupressão, fato este também descrito na literatura [119-121].  

A melhora dos marcadores virológicos para o HIV neste estudo poderia ocorre 

devido ao estrito uso da HAART e às campanhas de saúde que vão monitorando e se 

atualizando constantemente.  Salientamos que a portaria da OMS na sua guia de 

recomendações em 2006 normatizou o inicio da terapia anti-retroviral em contagens 

de células T-CD4+ ≤200 céls/mm3 e em dezembro de 2010 modificou esta norma 

para contagens de células T-CD4+ ≤350 céls/mm3 [28].  

Na avaliação dos nossos pacientes após 12 meses de tratamento periodontal 

o índice de sangramento diminuiu quase que na sua totalidade e a profundidade 

clínica de sondagem regrediu praticamente aos parâmetros de normalidade, 

evidenciando êxito na reabilitação oral, atingindo nossas propostas e cumprindo com 

normas descritas na literatura [99]. Assim, o tratamento periodontal diminuiu o IS e a 

PCS isso levou a diminuição da placa bacteriana e inflamação. Na literatura a 

patogenia da doença periodontal esta bem estabelecida e descrita indicando uma 

seqüência desde a colonização de bacterias na placa, níveis de LPS, resposta do 

hospedeiro e a produção de citocinas [2, 3, 30]  

Na avaliação do perfil lipídico, os pacientes do grupo caso quando comparados 

aos do grupo controle não apresentaram diferenças estatisticamente significantes, 

mas os dados evidenciaram que os pacientes do grupo caso no início do estudo 

apresentavam valores de CT e LDL-C mais altos e se mantiveram nessa mesma 

relação após o tratamento periodontal. Os valores de TG nos dois grupos eram iguais 

e se mantiveram estáveis após os 12 meses. Recentemente, um estudo realizado em 

pacientes normorreativos demonstrou que após 12 meses de tratamento periodontal 

os níveis de TG diminuíram [52]. Outro estudo mostrou que os níveis de TG elevados 

constituem fatores de risco para transtornos cardiovasculares especificamente para 

aterosclerose [122]. 
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É importante salientar que existem estudos que relatam que o aumento da 

aterosclerose com a infecção pelo HIV pode ocorrer na ausência de terapia anti-

retroviral, viremia detectável, ou imunodeficiência evidente [123]. 

 Os valores do hemograma completo revelaram na série branca que os 

neutrófilos já se encontravam elevados nos pacientes com periodontite quando 

comparados com pacientes do grupo controle no inicio do estudo. Após 12 meses, os 

níveis dos leucócitos do grupo caso diminuíram e no grupo controle aumentaram, 

coincidindo com dados encontrados num estudo em pacientes normorreativos com 

periodontite [98]. Este fato pode ser explicado em virtude dos leucócitos e neutrófilos 

aumentarem em numero em resposta a processos inflamatórios, ou seja, após o 

tratamento periodontal os processos inflamatórios diminuem e níveis de leucócitos e 

neutrófilos também. No grupo controle atribuímos que fatores alheios à doença 

periodontal, mecanismos associados à infecção pelo HIV, podem estar  ocasionado o 

aumentado dos níveis plasmáticos de leucócitos. 

A literatura relata que pacientes com níveis elevados nas contagens da serie 

branca correm maior risco de mortalidade em recorrência das DCV (infarto agudo de 

miocardio) [124-126]. Assim, a contagem de leucócitos é considerada um valioso 

exame de rotina para prevenir as DCV [127, 128].  

Os níveis de citocinas estão intimamente ligados ao processo inflamatório da 

periodontite [40-43]. Nossos resultados evidenciaram diminuição de IL-1β e TNF-α 

após o tratamento, confirmando que ao diminuir a inflamação proveniente da 

periodontite, se reduz os níveis séricos destas citocinas. Estudos relatam que níveis 

elevados de IL-1β, mais o fator estimulador de colônias de macrófagos liberadas pelo 

endotélio lesado promovem interação das células endoteliais com leucócitos 

contribuindo para o desenvolvimento e progressão da aterosclerose [129]. A IL-1β é 

considerada uma mediadora de doenças inflamatórias, e também é considerada a 

defesa do hospedeiro [130]. Não houve diferença estatisticamente significante nos 

níveis plasmáticos das citocinas IL-6, IL-10.  A diminuiçao dos niveis plasmaticos da 

TNF-α é atribuída à intima ligação desta citocina com a ativação dos osteoclastos, 

destruição de tecido conjuntivo e tecido ósseo alveolar. Assim, após o tratamento 

periodontal em ausência de doença periodontal, não há estimulo para induzir a 

produção desta citocina pró-inflamatoria [40-43]. Também é importante ressaltar que 
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o TNF-α juntamente com a IL-1 desempenham um papel muito importante na 

iniciação da resposta imunológica inflamatória à infecção [131].  

Os níveis de IgG após o tratamento periodontal diminuíram e essa diminuição 

é estatisticamente significante. Atribuímos esta melhora ao eficiente plano de 

reabilitação oral visto que segundo a literatura, existe associação entre os níveis 

séricos de anticorpos IgG e IgA do hospedeiro e os principais microorganismos 

periodontais Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans.  

Essa associação também foi evidenciada com a doença cardiovascular visto que 

níveis séricos de anticorpos, pátogenos e a resposta do hospedeiro, contribuem na 

patogênese das doenças cardiovasculares [51, 61, 62]. 

Na análise da co-morbidade, em ambos os grupos observa-se maior 

prevalência de hipertensão arterial, hepatite B e C, corroborando dados obtidos num 

estudo em pacientes com idade ≥ 50 anos [107].  

A correlação inversamente proporcional existente entre a contagem de células 

T-CD4+ e os níveis plasmáticos dos auto anticorpos anti-oxLDL pode ser atribuída 

ao processo inflamatório desencadeado entre níveis baixos de T-CD4+ e aumento 

da carga viral. A ativação das células imunes produz espécies reativas de oxigênio 

para eliminação dos patógenos, que também podem causar modificações na 

partícula de LDL-C. A produção de antígenos consequentemente, gera auto 

anticorpos anti-oxLDL [132]. 

É importante salientar que os anti-retrovirais podem diretamente influenciar os 

níveis de anti-oxLDL através de um processo de citotixicidade mitocondrial [133]. 

Assim conseqüentemente, a diminuição de anti-oxLDL gera o aumento de LDL-C 

resultando em maior propensão a doença cardiovascular.  

Por fim, considerando as variáveis que se mostraram estatisticamente 

significantes neste estudo, sugerimos que alguns dos biomarcadores para doenças 

cardiovasculares diminuem após um plano de reabilitação oral visando o tratamento 

da doença periodontal em pacientes HIV positivos. Assim, sugerimos que a 

periodontite pode ser um fator associado ao desenvolvimento da aterosclerose 

nesses pacientes.   
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1. Indivíduos HIV positivos com doença periodontal crônica apresentam maiores 

níveis plasmáticos de leucócitos e neutrófilos quando comparados a indivíduos 

HIV positivos sem doença periodontal. O tratamento periodontal foi capaz de 

reduzir os níveis plasmáticos de leucócitos no grupo com periodontite crônica .  

 

2. Concentrações plasmáticas de citocinas IL-1β e TNF-α em indivíduos HIV 

positivos com doença periodontal se encontravam aumentadas quando 

comparados a indivíduos HIV positivos sem doença periodontal, e após o 

tratamento periodontal essas concentrações diminuíram significativamente. 

 

3. Concentrações plasmáticas de Imunoglobulina IgG que se apresentavam 

aumentadas no inicio do tratamento periodontal diminuíram significativamente 

após o mesmo. Também mostraram correlação diretamente proporcional com 

níveis plasmáticos de neutrófilos. 

 

4. Contagens de células T-CD4+ após o tratamento periodontal aumentaram e 

mostraram correlação inversamente proporcional a níveis plasmáticos de anti-

oxLDL. 
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APÊNDICE A - Termo De Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Prezado (a) Paciente, 

Eu Andrea Mantesso, portadora do documento de identidade RG 20522258-4 

professora da disciplina de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia USP – São 

Paulo, juntamente com o Cirurgião Dentista Doutorando Ronald Vargas Orellana 

portador do documento de identidade RNE. V-3855796 vamos desenvolver uma 

pesquisa cujo título é: Fatores de risco para aterosclerose em pacientes HIV 

positivos que fazem uso de anti-retrovirais HAART e apresentam doença 

periodontal. 

O objetivo do nosso trabalho é avaliar a relação entre a doença periodontal 

(doença que afeta a gengiva) e a aterosclerose em pessoas com HIV (pessoas 

portadoras do vírus da AIDS) e que também fazem uso de medicação anti-retroviral. 

Isso será feito para saber se o paciente que toma esse tipo de remédio tem maior 

chance de ter problemas cardíacos e qual é a participação da doença da gengiva 

nesse processo. 

Por isso, precisamos colher amostras de sangue antes do início do tratamento 

da gengiva e após o tratamento. O procedimento para essa coleta é o mesmo 

realizado rotineiramente em hospitais com uso de seringa e agulha.  Para cada 

análise sangüínea serão coletadas 15 ml de sangue e no total, serão necessárias 2 

coletas.  A primeira coleta de sangue será antes do tratamento da gengiva, e a 

próxima será após 12 meses de tratamento periodontal.  

Essas coletas serão realizadas por uma enfermeira treinada e o sangue será 

manipulado no Hospital Universitário da USP e no laboratório de imunofisiopatologia 

da aterosclerose ICB-IV da USP, mas você não vai precisar se deslocar para 

nenhuma dessas coletas e nem vai precisar comparecer no CAPE em horários fora 

dos previamente agendados para as suas consultas regulares.  

Também vamos fazer exames na sua gengiva. Esse exame é feito com o uso 

de uma sonda que será colocada entre a gengiva e o dente para medir o espaço que 

existe nessa região. Você vai sentir a pressão do instrumento e às vezes pode 

ocorrer um leve sangramento porque isto é comum em pessoas que têm problemas 

de gengiva e pode ocorrer, mesmo quando a pessoa escova os dentes. Serão 
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realizadas também, radiografia e fotografias da região bucal sem expor a identidade 

do (a) senhor (a).  

Todos os dados serão utilizados somente com finalidade científica. O (A) Sr (a) 

tem a garantia de confidencialidade, bem como de acesso, em qualquer etapa do 

trabalho aos seus dados. O material colhido será utilizado somente nesse estudo em 

que você escolheu participar. 

 

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre essa pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de São Paulo -

USP- Campus de São Paulo, estabelecido na Av. Prof. Lineu Prestes  2227 CEP 

005508-900 – Cidade Universitária - pelo telefone (11) 30917830 e para qualquer 

dúvida sobre o seu tratamento ou sobre esse estudo, você poderá entrar em contato 

com o Cirurgião Dentista Ronald Vargas Orellana, pelo telefone do CAPE (3091-

7838) ou da Professora Dra. Andrea Mantesso (3091-7912) 

 

Além do sigilo sobre sua identidade, você também está livre de qualquer 

compromisso caso queria deixar de fazer parte desse estudo, e caso isto aconteça, 

seu tratamento odontológico no CAPE não será prejudicado. Além disso, uma vez 

assinado o termo de consentimento o senhor terá a garantia que o tratamento não 

sofrerá descontinuidade em caso de interrupção da pesquisa. 

É importante que você saiba que não haverá custo, nem pagamento pela sua 

colaboração nesse estudo.   
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APÊNDICE B – Prontuário Clínico 

 

 

Prontuário: ___________   Visita Inicial:             Sim       Não          

Data visita inicial:__/__/____                                                      

 

Data Nascimento: ____/____/____ Gênero: Masc        Fem       Transsexual 

 

Raça: Negra      Branca    Asiática       Latina         indígena       Desconhecida outras  

 

Dados relacionados  ao HIV  

 

Data do diagnóstico HIV + inicial ___/____/____         

Data diagnóstico AIDS___/___/____ 

 

Fator de risco para HIV:  HSH        HSM       MSH      MSM        UDI       Vertical 

Transfusão sangue      diálise       acidente ocupacional     desconhecido 

 

Carga viral: 

 CV mais alta CV mais baixa CV mais recente 

(dentro de 3 meses) 

Cópias/ml    

Data do exame    

 

Linfócitos: 

 Menor valor CD4 CD4 mais recente 

Valor absoluto cel/mm3   

Porcentagem (%)   

Data do exame   

 

Informações médicas 

História médica pregressa: 
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Doenças e complicações relacionadas com a infecção pelo HIV: 

Sudorese (  ) febre (  ) perda de peso (  ) linfadenopatia (  ) diarréia (  ) 

Pneumonia(  ) pneumonia intersticial linfocítica (   )Tuberculose (  )  Meningite(  ) 

Sífilis(  ) Herpes Zoster(  ) CMV(  ) Toxoplasmose(  )  Leishmaniose (  ) candidíase 

bucal (  )  

Outras (  )__________________________________________ 

 

Anti-retrovirais em uso:  

 

Outras medicações em uso: 

 

Medidas Antropometricas;      cintura      quadril          

Peso atual ______________                          

Altura atual _________________ 

Perdeu peso nos últimos 6 meses: Sim      Não       Não sabe 

Já teve anorexia? Sim      Não      

Já teve ou tem caquexia? Sim       Não 

Valores Laboratoriais 

 

Contagem células completa 

Data do exame: 

Leucócitos: 

Plaquetas: 

Contagem absoluta de neutrófilos:  

Lipídeos 

Data do exame: 

Tem dislipdemia? Sim       Não 

Colesterol total: 

LDL-C: 

HDL-C: 

Triglicérides: 
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Hepatite 

Viral: Sim       Não  

Tipo: A (  ), B (  ), C (  ), D (  ), E (  ), não A-E (  ) 

Data diagnóstico: 

Qualidade da informação: relato do paciente         confirmação sorológica 

Uso de drogas ilícitas: 

Quando?______________________________________ 

Tabaco/Alcool  

Tem história passada de uso de álcool? 

Bebe atualmente? 

Qual é a freqüência do uso de álcool?  

Nunca     diariamente      semanalmente      2-4 vezes por semana       finais de 

semana    ocasionalmente 

Quantidade de álcool ingerido 

1-2 drinks        3-4 drinks       5 ou mais 

Por quanto tempo  vc está ingerindo esta quantidade? 

Você é fumamte? Sim        Não 

Se sim, fuma quantos cigarros por dia? 

Há quanto tempo? 

Se não, vc já foi fumante? 

Quantos cigarros fumava? 

Por quanto tempo fumou? 

 

Hábitos alimentícios? 

 

 

Formulário preenchido por______________________ 

Data:___/___/____ 
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APÊNDICE C – Ficha Periodontal  
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APÊNDICE D – Gráficos 

 

 

Interleucina-6 

 

Interleucina-10 
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Imunoglobulina IgM 

 

Anti-ox LDL 
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Linfócitos  

 

Monócitos  
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Basófilos  

 

Eosinófilos  
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Contagens de celulas T-CD4+ 

 

Anti- ox LDL 
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ANEXOS A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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