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RESUMO 

 

ALVES, Calina de A. J. Avaliação das Condições de Saúde Bucal em Pacientes 

Pediátricos Infectados pelo HIV: Estudo caso-controle. 2009. 92p. Dissertação 

(Mestrado em Odontologia Preventiva e Infantil), Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia. Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, PB, 2009.  

Este estudo teve como objetivo avaliar as condições de saúde bucal de crianças 

infectadas ou não pelo vírus HIV. A amostra foi composta por um grupo de estudo 

(GE), constituído por 21 crianças infectadas pelo HIV, atendidas no setor de 

infectologia do Complexo Hospitalar Clementino Fraga e por um grupo controle (GC) 

de 28 crianças sem história de infecção pelo HIV, atendidas no Programa de Saúde 

da Família Jardim Miramar II. A pesquisa é do tipo descritiva, observacional, 

prospectiva, e do tipo caso-controle, e foi desenvolvido em João Pessoa, PB, Brasil. 

Em ambos os grupos foram determinados o índice de cárie dentária (ceo-d e CPO-

D), índices da condição gengival (IPV, ISG, IHO-S), além do fluxo salivar em 

repouso e o estimulado, e a capacidade tampão da saliva. A análise estatística foi 

feita através de testes de associação, como o Qui-quadrado e Exato de Fisher, além 

do teste de Mann-Whitney; todos com nível de significância de 95% (p<0,05). 

Observou-se ceo-d de 3,19 ± 3,21(IC95% 1,73 - 4,66) GE e 2,54 ± 1,9 (IC95% 1,78- 

3,29) GC, já o CPO-D foi de 3,52 ± 2,6 (IC 95% 2,34 - 4,71) GE e 1,32 ± 1,4 (IC95% 

0,74 - 1,90) GC (p=0,002). Em relação aos componentes verificou-se diferença 

estatística para o componente “c” cariado tanto na dentição decídua (p=0,02) como 

na permanente (p<0,0001) e para o componente “O” obturado na dentição decídua 

(p<0,0001). Observou-se presença de biofilme visível em 52,9% (GE) e 47,1% (GC) 

(p=0,031). A ausência de gengivite pelo índice de Sangramento Gengival (ISG) foi 

de 57,1% (GE) e 78,5% (GC) (p=0,09). Observou-se diferença entre os grupos para 

o fluxo salivar em repouso (p=0,01). Verificou-se alto índice de cárie nas crianças do 

GE. A necessidade de tratamento mais prevalente foi a extração (GE), enquanto que 

para o GC foi de procedimentos de baixa complexidade. As condições da saúde 

bucal das crianças com HIV não foram satisfatórias quando comparadas às do GC. 

Descritores: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; Saúde Bucal; 

Imunossupressão  
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ABSTRACT 
 
ALVES, Calina de A. J. Assessment of Oral Health Status in Pediatric Patients 

Infected with HIV Virus: A case-control study. 2009. 92p. Master’s Dissertation 

(Preventive and Pediatric Dentistry), Postgraduate Program in Dentistry, Center for 

Health Sciences, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB  

The aim of the present study was to assess the oral health status of children infected 

with HIV virus. A prospective, observational, descriptive, case-control study was 

carried out in the city of João Pessoa, PB, Brazil. The sample consisted of a study 

group (SG) made up of 21 children infected with HIV in treatment at the Infectology 

Unit of the Clementino Fraga Hospital Complex and a control group (CG) of 28 

children with no history of HIV infection covered by the Jardim Miramar II Family 

Health Program. Dental caries indices, (DMFT and deft), gingival status indices (VPI, 

GBA, OHI-S), resting and stimulated salivary flow and salivary buffer capacity were 

determined. The deft index was 3.19 ± 3.21(95%CI 1.73-4.66) in the SG and 2.54 ± 

1.9 (95%CI 1.78-3.29) in the CG; the DMFT was 3.52 ± 2.6 (95%CI 2.34-4.71) in the 

SG and 1.32 ± 1.4 (95%CI 0.74-1.90) in the CG (p=0.002). There were statistically 

significant differences between groups in the decayed component for both the 

primary (p=0.02) and permanent (p<0.0001) dentition as well as in the filled 

component for the primary dentition (p<0.0001). The presence of visible biofilm was 

52.9% in the SG and 47.1% in the CG (p=0.031). Gingivitis, measured by the gingival 

bleeding index (GBI) was absent in 57.1% of the SG and 78.5% of the CG (p=0.09). 

There was a difference between groups in resting saliva flow (p=0.01). There was a 

high frequency of caries in the SG. The most prevalent need for treatment in the SG 

was extraction, whereas the most prevalent treatment need in the CG was for 

procedures of low complexity. The organization of services is suggested for 

addressing this clinical demand and a health promotion program should be 

implemented for this population. 

 

Descriptors: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Oral Health, 

Immunosuppression 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 80, após o diagnóstico dos primeiros casos da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) em crianças, cresceu o número de 

mulheres em idade fértil infectadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

resultando na transmissão vertical deste vírus, in utero, durante o parto ou através 

da amamentação (NAIDOO; CHIKTE, 1999).  

Atualmente, cerca de 50% das pessoas infectados pelo Vírus da 

Imunodeficiência Adquirida (HIV), no mundo, são mulheres (NAIDOO; CHIKTE, 

1999). A mortalidade pediátrica decorrente da infecção pelo HIV em torno de 

610.000 (AIDS Epidemic Update, 2002). No Brasil, aproximadamente 84% dos casos 

de AIDS pediátrica, ou seja, em crianças com até 13 anos de idade, é decorrente de 

transmissão vertical (BRITO et al., 2006). 

Devido às profundas alterações que ocorrem na função imunológica mediada 

por linfócitos T, há uma grande prevalência de infecções fúngicas com consequente 

queda da capacidade da saliva em controlar a microbiota e o biofilme dental, 

propiciando o desenvolvimento de lesões periodontais nos pacientes portadores do 

vírus HIV (CHIBINSKI; CZLUSNIAK; FILHO, 2004). 

 Diversos estudos têm mostrado uma maior prevalência e severidade da 

doença cárie em crianças infectadas pelo HIV quando comparadas a crianças não 

infectadas, no entanto, estes estudos não têm sido totalmente esclarecedores, uma 

vez que a doença cárie tem etiologia multifatorial (SCHIΦDT et al., 1992; MADIGAN 

et al., 1996; COSTA; VILLENA; BIRMAN et al., 1996; FERGUSON, NASCHMAN; 

BERENTSEN, 1997; VIEIRA et al., 1998). 

Outra alteração a ser considerada em pacientes infectados pelo HIV é a 

redução do fluxo salivar (hipossalivação), associada ou não à xerostomia ou 

sensação de boca seca, a qual está relacionada às doenças das glândulas salivares 

associada ao HIV (DGS/HIV) (KIRSTILÄ et al., 1998), o que pode estar associada ao 

desenvolvimento da cárie dentária. Uma vez que a saliva desempenha um 

importante papel na manutenção da integridade dos tecidos bucais, mucosas e 

dentes, devido à presença de fatores de defesa imunológicos e não imunológicos, 

entre outros (KIRSTILÄ et al., 1994). A diminuição do fluxo salivar, resultante da 

DGS/HIV, pode alterar a quantidade e a qualidade da saliva em relação a seus 
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constituintes, especialmente os fatores de proteção específicos e não específicos 

(SREEBNY; VALDINI, 1988; EPSTEIN; SCULLY, 1992; TENOVUO, 1998). 

A epidemiologia em saúde bucal no Brasil não explora esse tema, 

especialmente do ponto de vista de crianças infectadas pelo HIV. Dessa forma, a 

relevância deste estudo está fundamentada na escassez de pesquisas que abordem 

o impacto da infecção pelo HIV na saúde bucal das crianças. Para o Estado da 

Paraíba, esses dados são ainda não estão disponíveis (BRASIL, 2006).  

A acentuada experiência de cárie, gengivite e biofilme dental em crianças 

infectadas pelo HIV despertou interesse sobre as necessidades específicas desses 

pacientes. Acrescenta-se, a isso, o fato de que os poucos estudos encontrados não 

investigaram a importância das crianças infectadas pelo HIV associado ao papel dos 

fatores imunológicos. Apesar do quadro de saúde constituir-se na preocupação 

maior dos pais ou responsáveis, a falta de cuidado com a saúde bucal acrescenta 

novos problemas à vida da criança, como dor, estética prejudicada e impacto 

negativo no seu relacionamento social e qualidade de vida. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O número de crianças infectadas pelo HIV cresceu significativamente e na 

maioria dos casos isto ocorre no período gestacional ou perinatal. As mulheres em 

idade fértil, infectadas pela via sexual, constituem a principal fonte de infecção da 

criança (SMITH et al., 1994; VALDEZ; PIZZO; ATKINSONS, 1994; NAIDOO; 

CHIKTE, 1999; GRANDO et al., 2003). A transmissão vertical, isto é, da mãe para a 

criança, pode ocorrer de diversas formas: via placentária no período gestacional, 

pelos fluídos corporais maternos durante o trabalho de parto, no parto ou através da 

amamentação (NAIDOO; CHIKTE, 1999).  

O sistema imunológico da criança tem o início do seu desenvolvimento na 

vida embrionária e fetal, continuando até a adolescência, quando atinge a 

maturidade (ORTIGÃO-DE-SAMPAIO; CASTELLO-BRANCO, 1997). A resposta 

imune envolve o reconhecimento do antígeno seguida da quantificação de uma 

reação para sua eliminação, representando uma resposta inata e uma adaptativa. 

Na resposta imune inata os fagócitos reconhecem de modo inespecífico os 

antígenos eliminando-os, desenvolvendo pouca ou nenhuma memória imunológica. 

Na resposta imune adaptativa o reconhecimento do antígeno é realizado por 

linfócitos dos sistemas T e B, altamente específicos, capazes de desenvolver 

memória imunológica para um número ilimitado de antígenos (VILELA, 2001). Por 

esta razão, quando uma criança é infectada pelo HIV apresenta profunda alteração 

na imunidade mediada por anticorpos (LEGGOTT, 1992). Em decorrência da 

imaturidade do seu sistema imunológico a progressão da AIDS é mais rápida e mais 

grave do que no adulto (ORTIGÃO-DE-SAMPAIO; CASTELLO-BRANCO, 1997; 

LANGE; CASTRO; SOUZA, 2003).  

As desordens imunológicas na criança, decorrentes da infecção pelo HIV, 

podem ter profundos efeitos sobre os tecidos bucais e as infecções secundárias, 

freqüentemente causadas por microorganismos componentes da microbiota bucal, 

normalmente não patogênicos, são a maior causa de morbidade e mortalidade nos 

pacientes imunossuprimidos (LEGGOTT; ROBERTSON; CULVER, 1987). 
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Exemplo disto é a doença cárie, que, se não for tratada, pode levar à necrose 

pulpar. O tecido pulpar necrótico é um excelente meio de cultura para um grande 

número de bactérias, especialmente as anaeróbias estritas, permitindo sua rápida 

reprodução e disseminação, via canalículos dentinários, aos tecidos periapicais 

(DAHLÉN; MÖLLER, 1992), assim também age as doenças periodontais nos 

tecidos. A bacteremia, causada pela disseminação das infecções pulpares para 

tecidos localizados à distância, tem sido relacionada com abscessos cerebrais, 

formação de trombos, com conseqüente obstrução da circulação e isquemia cerebral 

(SLOTS, 1992). Isto se torna de suma importância, realizar um exame cuidadoso 

dos tecidos bucais de crianças imunocomprometidas, visto que focos de infecção na 

cavidade oral podem levar a quadros de septicemia com risco de vida (LEGOTT; 

ROBERTSON; CULVER, 1987). 

Naidoo e Chikte (1999) ressaltaram que a hipofunção das glândulas salivares, 

associada a uma nutrição pobre em proteínas, resulta em hipossalivação, 

xerostomia e em falha na proteção dos tecidos bucais contra numerosos 

microorganismos potencialmente patogênicos. As crianças infectadas pelo HIV 

apresentam alto risco de terem desnutrição em decorrência da perda de apetite, 

diarréia crônica ou recorrente e pela má absorção dos nutrientes (VALDEZ; PIZZO; 

ATKINSONS, 1994).  

 

 

2.2 CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL 

 

 

2.2.1 Condições de Saúde Bucal em crianças infectadas pelo HIV 

 

Um fator relevante a ser considerado está relacionado às alterações 

neurológicas associadas à infecção pelo HIV em crianças, que podem levar a atraso 

no desenvolvimento mental e perda do controle muscular, resultando em pouca 

cooperação e dificuldade nos procedimentos de higiene bucal (ASHER; 

McDOWELL; BELANGER, 1993). A alteração muscular causada pelo 

desenvolvimento da doença neurológica progressiva associada ao HIV também leva 

a uma disfunção bucal e, conseqüentemente, limpeza deficiente dos resíduos 
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alimentares e de medicamentos, aumentando o risco para o desenvolvimento da 

doença cárie (COSTA; VILLENA; BIRMAN, 1996; FERGUSON; NACHMAN; 

BERENTSEN, 1997). 

Costa; Villena; Birman (1996) e Ferguson; Nachman; Berentsen (1997) 

enfatizaram que, em crianças infectadas pelo HIV, o comprometimento imunológico 

progressivo, o efeito dos medicamentos sobre a fisiologia salivar e a microbiota 

bucal, o uso de suplementos alimentares com altas concentrações de açúcar, 

também devem ser considerados na avaliação da sucetibilidade ao desenvolvimento 

da doença cárie. 

Ferguson, Nachman e Berentsen (1997) verificaram que crianças com a 

infecção pelo HIV apresentam um risco maior para o desenvolvimento da doença 

cárie do que as não infectadas, especialmente do tipo cárie de estabelecimento 

precoce e, uma vez iniciado o processo de cárie, nestas crianças, se torna difícil 

controlar sua progressão.  

Legler et al. (1981) avaliaram a prevalência de cárie em adultos e crianças 

infectadas pelo HIV comparativamente a um grupo controle não infectado. Os 

pacientes infectados apresentaram maiores índices de cárie na dentição 

permanente, com um maior número de dentes perdidos e restaurados do que o 

grupo controle. No grupo dos pacientes com imunodeficiência os níveis de IgA na 

saliva das glândulas parótidas estavam diminuídos em relação ao grupo controle. 

Sugeriram que o ataque de cárie continua com o avançar da idade por ser menos 

efetivamente controlado pelos mecanismos naturais de defesa. 

Howell et al. (1992) avaliando a prevalência de cárie em 55 crianças 

infectadas pelo HIV, encontraram uma alta prevalência de cárie rampante, 

principalmente na dentição decídua. Os dados relativos aos hábitos alimentares 

mostraram que muitos destes pacientes haviam recebido suplementos alimentares e 

recebiam tratamento com zidovudina e nistatina, as quais apresentam altas 

concentrações de açúcar. Além disso, as crianças eram provenientes de uma área 

que não recebia água fluoretada e eram de condição sócioeconômica baixa, com 

pouco conhecimento sobre saúde bucal. Concluíram que todos estes fatores podem 

ter tido maior influência no índice de cárie destas crianças do que a infecção pelo 

HIV. 
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Valdez, Pizzo e Atkinson (1994), avaliando a prevalência da doença cárie em 

40 crianças infectadas pelo HIV na faixa etária de 2,1 a 11,3 anos de idade, 

observaram evidências clínicas passadas e presentes da doença cárie na dentição 

decídua em 60% das crianças, enquanto 40% se apresentavam livres de cárie. Das 

crianças com lesões de cárie 59,6% apresentavam um baixo índice e 40,9% um ceo 

médio de 2,2 ± 0,61 (variando de 0 a 7), sendo que 36,4% apresentavam um padrão 

de cárie de mamadeira. Na dentição permanente 58,8% de crianças apresentavam 

lesões e 41,2% estavam livres de cárie, com um CPO-D médio de 1,2±0,42 

(variando de 0 a 5). Smith et al (1994) também observaram um padrão de cárie de 

mamadeira em 47% das crianças examinadas, associado a um elevado índice de 

placa.  

Tofsky et al. (1994) encontraram um ceo-d médio de 4,7 ± 6,5 para crianças 

de 1 a 6 anos de idade e de 9,6 ± 8,7 na faixa etária de 7 a 14 anos. O CPO-D 

médio foi de 6,5 para o gênero masculino e de 7,3 para o gênero feminino. 

Concluíram que as crianças infectadas pelo HIV apresentam muitas necessidades 

odontológicas acumuladas indicando um baixo acesso aos serviços de saúde bucal. 

Madigan et al. (1996), avaliando o status da doença cárie, em crianças 

nascidas infectadas pelo HIV, verificaram uma prevalência e atividade de cárie 

maiores do que em seus irmãos não infectados, especialmente na dentição decídua, 

com padrão compatível com o de cárie de mamadeira. Avaliando a terapia 

nutricional e os medicamentos açucarados dados a estas crianças, observaram que 

aquelas com estágios mais avançados da AIDS, que recebiam uma nutrição 

hipercalórica, apresentavam uma prevalência significantemente mais alta da doença 

cárie. Sugeriram que poderia haver uma correlação entre a progressão da AIDS e a 

perda da resposta imune para a flora associada à cárie dental, o que poderia 

explicar o nível de S. mutans mais elevado encontrado nas crianças mais velhas, 

infectadas pelo HIV. 

Souza et al. (1996) avaliaram a prevalência de cárie em 50 crianças 

infectadas pelo HIV, da cidade do Rio de Janeiro, comparativamente a um grupo 

controle de 100 crianças sem evidência de imunossupressão, da faixa etária de 2 a 

12 anos de idade. Observaram uma alta prevalência de cárie no grupo de crianças 

infectadas, com 104,2% e 218,9% a mais de lesões de cárie nas dentições decídua 

e permanente, respectivamente, em relação ao grupo controle. Relacionaram o alto 
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índice de cárie, observado no grupo de crianças infectadas pelo HIV, à dieta rica em 

sacarose, pobre higiene bucal, fatores médicos, sócioeconômicos e à terapia anti-

retroviral. 

De acordo com Howell e Houpt (1991) e Costa; Villena; Birman (1996) 

diversos fatores devem ser considerados, em relação à doença cárie, tais como 

dieta cariogênica, higiene bucal deficiente, exposição ao flúor, alimentação 

prolongada através da mamadeira, suplementos alimentares preparados 

comercialmente, alterações sistêmicas secundárias à infecção pelo HIV, nível 

sócioeconômico e cultural. Fatores sócioeconômicos envolvidos na infecção pelo 

HIV de crianças brasileiras atendidas no Hospital de Clínicas e no Hospital São 

Lucas de Porto Alegre e de norte-americanas atendidas no Hospital da Universidade 

de Stony Brook, de Nova York foram observados por Grando et al. (2003), com 

53,85% das famílias brasileiras com renda entre 1 e 5 salários mínimos e 33,57% 

sem renda ou renda não declarada e, as famílias norte-americanas foram 

classificadas, pelo serviço social, como de baixa renda. 

Gehrke e Johnsen (1991) associaram a presença de um quadro de cárie de 

mamadeira, em uma criança de 2 anos de idade infectada pelo HIV, com o uso de 

zidovudina, na forma de elixir, contendo 320mg de sacarose/50mg, que era 

administrada através da mamadeira, na dosagem de 200mg de 6 em 6h, junto com 

uma bebida contendo sacarose, devido à rejeição da criança pelo gosto do 

medicamento. 

Howell et al. (1996) encontraram uma prevalência de 38% de gengivite e 8% 

de periodontite no grupo de 60 crianças com HIV que esses autores estudaram, 

sendo verificado pelos mesmos uma relação direta de gengivite e periodontite com 

baixa contagem de linfócitos CD4/mm3. 

Vieira et al. (1998) observaram que, nas crianças infectadas pelo HIV, 

aquelas que estavam imunologicamente mais afetadas apresentaram um índice de 

cárie mais elevado, sugerindo que o estado imunológico pode ter alguma influência 

sobre o desenvolvimento da cárie dental. Os autores também verificaram as 

condições gengivais dessas crianças, e verificaram uma correlação entre 

prevalência de cárie e inflamação gengival associada com uma pobre higiene bucal, 

e que aquelas crianças com menos defesa imunológica, apresentaram uma pior 
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condição gengival, comprovando que esses dois fatores podem estar relacionados 

entre si. 

Eldridge e Gallagher (2000) determinaram a prevalência de cárie dentária em 

30 crianças infectadas pelo HIV em um hospital de Londres, e observaram que 63% 

desses pacientes tinham alguma experiência de cárie e muitas delas não tratadas, 

(60% com cáries ativas). Os autores concluíram que a prevalência de cárie dentária 

é elevada e que as crianças infectadas pelo HIV deveriam ser consideradas como 

alto risco de cárie e receberem cuidados bucais adequados. 

Portela et al. (2001) encontraram alta prevalência de cárie em 35 crianças 

infectadas pelo HIV, na faixa etária de 3 a 7 anos de idade, da cidade do Rio de 

Janeiro, O índice ceo médio encontrado foi de 8,5 ± 13,0. Não encontraram relação 

entre o alto índice de cárie com a infecção precoce das crianças por microrganismos 

cariogênicos através de hábitos de contatos salivares entre os cuidadores e as 

crianças, tais como, soprar a colher ao oferecer alimentos e limpar a chupeta com a 

boca. Também foi determinada a condição de saúde gengival, encontrando uma 

frequência de 80% de crianças com alteração gengival. Os autores não encontraram 

diferença estatisticamente significativa entre as crianças com e sem alteração 

gengival, mas a frequência de pacientes com leucopenia e imunossupressão grave 

foi maior naquelas crianças com alguma alteração gengival, principalmente quando 

esta era mais severa. 

Castro et al.  (2001), avaliando a prevalência de cárie dental em 92 crianças 

infectadas pelo HIV, da cidade do Rio de Janeiro, e sua correlação com o estágio da 

AIDS, observaram uma prevalência de cárie para a dentição decídua de 4,44 e para 

a permanente de 2,06. Na faixa etária até os cinco anos de idade, 46,8% estavam 

livres da doença cárie, enquanto que nas faixas etárias acima de cinco anos todas 

apresentavam lesões de cárie na dentição decídua, com maiores índices nas 

crianças com maior imunossupressão. O uso de terapia anti-retroviral mostrou uma 

tendência para elevar o índice de cárie em todas as faixas etárias, sendo duas vezes 

maior nas crianças mais jovens, embora não tenha apresentado diferença 

estatisticamente significante, quando comparado com crianças que não faziam uso 

de medicamentos. Atribuíram o maior índice de cárie à formulação dos 

medicamentos para crianças, em xarope e com alto conteúdo de sacarose. 
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Ribeiro, Portela e Souza (2002) examinaram 56 crianças infectadas pelo HIV, 

de 0 a 14 anos, e observaram que 79,6% delas possuíam experiência de cárie, 

sendo que 73,2% apresentavam cáries ativas. Com relação à maturação do biofilme 

sobre as superfícies dentais, apenas 7 crianças (12,5%) não o possuíam de forma 

visível. Quanto ao estado gengival, 33 crianças (58,9%) apresentaram sangramento 

espontâneo ou provocado, e dentre elas, a média de superfícies sangrantes foi de 

4,44 (desvio padrão de 6,97), sugerindo que o grau de imunossupressão possa ter 

influenciado na resposta do tecido gengival. A cárie apresentou correlação com a 

presença de placa bacteriana dental, como também foi verificada correlação entre a 

presença de placa bacteriana madura visível com a prevalência de gengivite em 

crianças infectadas pelo HIV. Os autores justificaram este fato devido ao alto 

consumo de medicamentos contendo açúcar, dieta rica em carboidratos para 

reposição calórico-protéica, menor imunidade contra bactérias cariogênicas, 

diminuição do fluxo salivar, hábitos inadequados de higiene bucal e falta de 

informação quanto às práticas de promoção de saúde bucal.  

Grando et al. (2002) avaliaram a prevalência de manifestações 

estomatológicas associada à infecção pelo HIV em 184 crianças de ambos os sexos, 

de zero a 13 anos de idade, atendidas em dois hospitais do Brasil e um dos Estados 

Unidos, e encontraram em 16 (11,76%) pacientes a presença de gengivite, sendo 

estatisticamente relacionada a valor médio de carga viral mais baixo na população 

estudada. 

Segundo Bosco e Birman (2002), que avaliaram 30 crianças com AIDS, entre 

2 e 6 anos de idade, em um hospital de São Paulo, a presença de gengivite foi a 

manifestação oral mais prevalente, diagnosticada em 29,4% dessas crianças, sendo 

detectada nos pacientes que estavam com sua imunossupressão entre moderada e 

grave. 

De acordo com o trabalho de Costa et al. (2003), no qual observaram a 

prevalência da doença periodontal em 23 crianças e adolescentes infectados pelo 

vírus HIV e controlados por medicações sistêmicas, comparadas com um grupo de 

14 crianças não infectadas pelo vírus, o índice de placa visível (IPV) no primeiro 

grupo foi verificado em 69,78%, e o Índice de Sangramento Gengival (ISG) foi de 

32,69%. Foi encontrada uma correlação entre a presença de placa bacteriana e o 

sangramento gengival, porém, os autores concluíram que, em crianças HIV positivas 
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que estão adequadamente controladas, a presença do vírus não parece ser um fator 

determinante na manifestação de alterações gengivais. 

Chinbinski, Czlusniak e Filho (2004) examinaram 15 crianças infectadas pelo 

HIV, com idade entre 15 meses e 13 anos por um período de seis meses, e 

observaram que a presença de lesões de cárie foi uma constante em todos os 

pacientes examinados, com um valor médio do índice ceo de 8 + 5,26 e CPO-d de 

0,75 + 1,39. Através do teste de Kruskal-Wallis, não se provou diferença significativa 

entre pacientes com graus de imunodepressão distintos quanto ao índice ceo 

(p>0,05). Concluiu-se que os valores dos índices ceo e CPO-D não tiveram relação 

com a classificação imunológica; o valor médio do índice ceo mostrou-se 

extremamente alto, refletindo níveis elevados de experiência de cárie na dentição 

decídua. Observou-se que a gengivite acometeu 80% das crianças, sendo esta 

alteração a mais prevalente na população estudada, independentemente da 

classificação imunológica do paciente. 

Kelly et al. (2009), avaliando a prevalência de cárie em 133 crianças 

infectadas pelo HIV e em 85 crianças sem evidência clínica de imunossupressão, 

ambos os grupos entre 3 e 12 anos de idade, encontram no segundo grupo mais 

elementos restaurados, bem como maior freqüência de escovação. Além disso, 

observaram associação significante no segundo grupo entre o ceo-d e o hábito de 

ingestão de sacarose entre as refeições, apesar de que no primeiro grupo o hábito 

de ingestão de sacarose entre as refeições tenha sido maior. Foi constatado que 

78,9% das crianças do primeiro grupo faziam uso da terapia antirretroviral, e que as 

forma de administração da medicação apresentou alto potencial cariogênico 

(45,1%).  

 

  

2.2.2 Condições de Saúde Bucal em crianças não infectadas pelo HIV 

 

 Estudos epidemiológicos que retratem a situação bucal da população infantil 

em relação à doença periodontal são raros. Ao mesmo tempo, sabe-se que esta 

apresenta alta prevalência em termos de gengivite, enquanto que a periodontite na 

infância é rara, pouco conhecida e até negligenciada. Os autores avaliaram a 

situação epidemiológica de gengivite em uma população de estudantes de 6 a 12 
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anos de idade, bem como seus níveis de higiene oral. Os resultados demonstraram 

um índice de placa visível e de sangramento gengival de aproximadamente 100% 

evidenciando uma alta prevalência de gengivite na população avaliada (CARDOSO; 

ROSING; KRAMER, 2000). 

 Em seu trabalho, Tomita et al. (1995) analisaram 270 escolares, da faixa 

etária de 6 a 14 anos, da cidade de Piratininga (SP), e observaram que a média e o 

desvio padrão do CPO-D, aos 12 anos, foi de 6,40±3,16, com 46,67% das crianças 

com 6 anos de idade estavam livres de cárie na dentição permanente.   

 Em outro estudo foi avaliada a prevalência e severidade da doença gengival 

em 120 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 4 a 12 anos, atendidas na 

Clínica de Odontopediatria da FO/Niterói/RJ, utilizando-se o índice de Sangramento 

Gengival (ISG). Observou-se que prevalência de doença gengival foi de 83,3%, com 

maior prevalência na faixa etária de 11 a 12 anos; a gengivite suave foi a mais 

observada (55%); no sexo masculino, os tipos moderado (19,4%) e severo (9%) 

tiveram maior prevalência do que no sexo feminino; e foi constatada uma correlação 

entre gengivite e índice de higiene oral (p < 0,01) (COUTINHO; TOSTES; ALMEIDA, 

1997). 

 Silva e Maltz (2001) examinaram 1.000 escolares, de 12 anos de idade, da 

rede de ensino pública e particular, da cidade de Porto Alegre, e avaliando a 

prevalência de cárie dentária através do CPO-D, observaram que a média e o desvio 

padrão dessa variável foi de 2,22 ± 0,08. Os autores concluíram que o CPO-D da 

cidade, na época, era comparável com o dos países desenvolvidos, e isso se deve, 

provavelmente, ao uso intensivo do flúor. No mesmo estudo observou-se que o 

Índice de Sangramento Gengival (ISG) foi mais elevado em crianças de escolas 

públicas (21,7%±17,9%), enquanto que na rede particular foi de 14,7%±12,7%, e 

também, que 12% do total das crianças apresentavam ISG maior ou igual a 40%. 

 Segundo pesquisa de Maltz e Silva (2001), que examinaram 1.000 escolares 

de 12 anos de idade provenientes das redes particular e pública de ensino, o CPO-D 

na rede particular foi de 1,54±2,02 e na pública, de 2,48+2,51; o ISG encontrado foi 

de 14,7%±12,7% nas escolas particulares e 21,7%±17,9% nas escolas públicas. Os 

autores observaram nas escolas públicas um maior número de superfícies com 

experiência de cárie e com um maior número de superfícies sangrantes. 
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 Baldani et al. (2002) analisaram a prevalência de cárie dentária aos 12 anos 

de idade, nos municípios do estado do Paraná, encontrando um valor da média do 

índice CPO-D  de 5,15. Os autores concluíram que este valor é considerado de alta 

prevalência da doença, segundo padrões da OMS, pois a meta para o estado, aos 

12 anos de idade, é de uma média de 2,23. 

 Tagliaferro, Rihs e Sousa (2002) verificaram o índice CPO-D em 548 

escolares da cidade de Leme, SP, na faixa etária de 7 a 12 anos. A média do CPO-D 

encontrado foi de 1,8, sendo que 43,6% estavam livres de cárie; já para a idade de 

12 anos, o CPO-D foi de 3,3, com 25,6% das crianças livres de cárie. O componente 

obturado representou o maior valor percentual (64%) e dentre as necessidades de 

tratamento, os procedimentos restauradores simples foram os mais prevalentes. 

 Cypriano et al. (2003) realizaram um levantamento epidemiológico em 2.805 

crianças de 5 e 6 anos, da cidade de Piracicaba, e verificaram que 44,3% das 

crianças estavam livres de cárie aos 5 anos e 38,5% aos 6 anos de idade; o índice 

de ceo-d foi de 2,64 aos cinco anos e de 3,07 aos seis anos. O maior percentual de 

necessidade de tratamento (45,3%) foi a indicação de restauração de uma superfície 

dentária. Quanto à saúde gengival, 68,6% e 72,6% das crianças aos 5 e 6 anos de 

idade, respectivamente, apresentaram sangramento gengival. Em relação à 

presença de cálculo dental, 2,6% dos pré-escolares apresentaram essa condição 

aos cinco anos e 2,9% aos seis anos. 

 Segundo o trabalho de Moraes e Valença (2003), no qual examinaram 518 

crianças de três a cinco anos de idade da cidade de Aracaju (SE), a média do IHO-S 

foi de 1,34, estando a maior parte das crianças (46%) com uma higiene oral 

satisfatória; a prevalência de gengivite foi de 75,5%, sendo que a gengivite leve 

acometeu 68,5% das crianças, estando esta condição associada ao acúmulo de 

placa bacteriana. A periodontite foi detectada em 3,7% das crianças, sendo mais 

freqüente nas de cinco anos (47,4%), porém, não se mostrando estatisticamente 

significante. 

 Almeida et al. (2003) verificaram a prevalência e a severidade da doença 

periodontal em 64 pacientes da Clínica de Odontopediatria da Universidade Federal 

da Paraíba, de 09 a 11 anos de idade, e observaram que 100% das crianças tinham 

gengivite, de leve a severa; 21,8% recessão gengival; e 4,6% bolsa periodontal. O 

IHO-S insatisfatório encontrado foi em 54,7% das crianças. Os autores mostraram 
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com isso que as condições de higiene oral desses pacientes estavam insatisfatórias, 

a presença e severidade da gengivite se mostraram elevadas, bem como as 

prevalências de recessão gengival e de bolsa periodontal.   

 Segundo Brasil (2004), a média do índice ceo-d aos cinco anos foi de 2,80 , 

sendo o componente cariado o mais prevalente (82,14%), e aos 12 anos, a média foi 

de 2,78, com o componente de maior percentual sendo o cariado (58,27%).    

 A pesquisa de Gomes et al. (2004), analisando 1.151 indivíduos, na cidade de 

Paulínia,  encontrou na dentição decídua, o índice ceo-d de 1,90 aos cinco anos de 

idade; porém,  54,2% das crianças não tinham experiência de cárie (ceo-d = 0,00), 

atingindo a meta da OMS de 50,0% para o ano 2000. E aos 12 anos, o índice CPOD 

foi de 1,0, aproximando-se da meta da OMS para o ano de 2010 (que seria de 

CPOD menor que 1,0), e 46,4% dessas crianças estavam livres da cárie. 

Koga-Ito et al. (2004) investigando o CPO-D/ ceo-d em 110 crianças, sendo 

estas divididas em três grupos diferentes: 30 crianças livres de cárie, 50 com cáries 

e 30 com cáries rampantes, observaram que os indivíduos do grupo com cáries 

rampantes apresentaram maior valor de IHO-S. Os autores justificaram que a 

presença de lesões de cárie poderia levar a uma maior retenção da placa 

bacteriana, tornando dificultando a sua higienização. 

 Bardal et al. (2005) examinaram 432 escolares, de 7 a 12 anos de idade, na 

cidade de Catalão, encontrando os seguintes valores de CPO-D: 0,97; 1,20; 1,80; 

1,62; 2,40; 2,51, para as idades de 7, 8, 9, 10, 11 e 12 anos, respectivamente. 

Concluíram que a prevalência de cárie dentária nos escolares da cidade foi baixa, e 

que as escolas privadas mostraram melhores resultados que as escolas públicas, 

sendo que em todas elas foram encontrados baixos valores do Índice CPO-D. 

 Santos et al. (2007) analisaram 971 crianças com 12 anos de idade, em Feira 

de Santana (BA), e observaram que o valor médio do CPO-D foi de 2,03 e 2,39, para 

escolas públicas e particulares, respectivamente. Quanto à condição gengival, a 

média de sextantes sadios foi de respectivamente, 4,22 e 5,16, para escolas 

públicas e privadas. 

 Barbosa et al. (2007) avaliaram 1.157 crianças de Curitiba (PR), de cinco 

anos de idade, observando que 51,3% das crianças estavam livres de cárie. A média 

do ceo-d foi de 4,25, sendo o ceo-d máximo de 16, e o componente mais prevalente 

foi o cariado (63,2%), seguido do componente restaurado (35,2%). 
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 De acordo com o trabalho de Moreira, Rosenblatt e Passos (2007), que 

verificaram a prevalência de cárie dentária em 3.330 adolescentes de 12 a 15 anos 

de idade, na cidade de João Pessoa (PB), a média do CPO-D nas crianças de 12 

anos foi de 3,37 nas escolas públicas e 1,35 nas escolas privadas, sendo o 

componente mais prevalente o cariado, com a média de, respectivamente, 2,05 e 

1,22 para escolas públicas e para as privadas, seguido do cariado, com a média de 

1,18 para as escolas públicas e 0,12 para as escolas particulares. 

 Soraggi et al. (2007) analisaram, em dois momentos distintos, uma amostra 

composta por 300 crianças entre 4 e 12 anos de idade, de ambos os sexos, que 

foram subdivididas e dois grupos, G1 (n=150) e G2 (n=150), de acordo com o 

momento em que o exame clínico foi realizado, em 1990 e em 2005, 

respectivamente. No que diz respeito aos dentes cariados, pôde-se observar que a 

média era de 4,17 em 1990, ao passo que em 2005, houve um declínio para 1,81 

(p=0,00). Tanto em relação aos dentes perdidos quanto obturados não houve 

diferença significativa. 

 Meneghim et al. (2007) verificaram a prevalência da cárie dentária em 812 

escolares na idade de 12 anos, na cidade de Piracicaba, SP, observando que a  

média encontrada do CPO-D foi de 1,7. Os autores encontraram associação 

estatisticamente significante (p<0,01) entre fatores socioeconômicos (renda familiar, 

grau de instrução dos pais e moradia) e classe econômica com a prevalência de 

cárie dentária.  

 Lima et al. (2008), avaliando 107 crianças da clínica de Cariologia da 

Universidade Federal da Paraíba, observaram que a média de CPO-D encontrado foi 

de 1,32 em crianças maiores de seis anos, e o ceo-d de 2,19 nas crianças menores 

de seis anos. Em relação à higiene oral, o IHO-S médio foi de 1,31, e para o ISG a 

média foi de 4,14. 

 Melo, Antunes e Waldman (2008) realizaram um levantamento epidemiológico 

no estado de São Paulo, tanto em zona urbana como em rural, através do exame 

clínico de 24.744 crianças de 5 a 7 anos, a fim de verificarem a cárie dentária na 

dentição decídua dessas crianças. Observaram que na zona rural, o ceo-d se 

encontrava um pouco mais elevado (4,64), do que na urbana (3,37), sendo o 

componente cariado o maior (2,14 e 3,49, para a urbana e rural, respectivamente), e 
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mais crianças estavam livres de cárie nas cidades (30,92%), ao passo que na área 

rural esse índice foi bem menor (19,55%).   

 

2.3 PAPEL DA SALIVA NA PROTEÇÃO DOS TECIDOS BUCAIS 

 

A saliva desempenha um importante papel na defesa dos tecidos bucais, 

dentes e mucosas, sendo o constante fluxo salivar considerado o principal fator 

protetor, pela sua ação de limpeza e efeito antimicrobiano (MANDEL, 1987; 

TENOVUO, 1998). De acordo com Thylstrup e Fejerskov (1995) ela atua como 

tampão dos efeitos deletérios de ácidos e bases fortes, provê íons necessários para 

a remineralização dos dentes e tem capacidade antibacteriana, antifúngica e 

antiviral. 

Os tecidos duros dentais são protegidos pelo sistema tampão da saliva, 

através de íons bicarbonato e fostato, juntamente com proteínas não específicas. A 

sua capacidade remineralizante está baseada numa supersaturação da saliva com 

fosfato de cálcio, fluoreto e glicoproteínas, incluindo a estaterina (EPSTEIN; 

SCULLY, 1992). A função protetora da saliva, para os tecidos duros dentais, inicia 

imediatamente após a erupção do dente na cavidade bucal. Embora, neste 

momento, a coroa dental já esteja morfologicamente formada em sua totalidade, 

ainda está cristalograficamente incompleta ou imatura. A saliva provê a sua 

maturação pós-eruptiva através da difusão de íons na superfície do esmalte, tais 

como cálcio, fósforo, magnésio, fluoreto e outros componentes-traço. Essa 

maturação diminui a permeabilidade, aumenta a dureza superficial e a resistência 

contra a cárie dental (MANDEL, 1987). 

A capacidade tampão da saliva é importante na manutenção do nível de pH 

na saliva e na placa dental, atuando contra a dissolução mineral dos tecidos duros 

dentais (NEWBRUN, 1997). A capacidade tampão da saliva e o grau de saturação 

com íons cálcio e fosfato total aumentam com o grau de estimulação do fluxo salivar. 

O fosfato inorgânico contribui de alguma forma para a capacidade tampão da saliva 

com índice de baixo fluxo. O mecanismo da capacidade tampão do fosfato 

inorgânico, na variação de 6,0 a 8,0 do pH salivar é devido à habilidade do fosfato 

secundário (HPO4
2-) em se ligar a um íon hidrogênio e formar um íon fosfato primário 

(H2PO4-). Este par de ácido-base tem valor pKa na faixa de 6,8 a 7,2, significando 
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que o sistema de fosfato possui sua capacidade tampão máxima nesta faixa de pH. 

(FEJERSKOV; NYVAD; LARSEN, 1994). 

O pH crítico para o início da dissolução do esmalte está, normalmente, igual 

ou abaixo de 5,5. A capacidade tampão da saliva pode ser classificada em normal, 

quando o valor de pH for igual ou maior do que 5,5 e baixa quando for igual ou 

menor do que 5,4 (NEWBRUN, 1990). 

Os indivíduos livres de cárie apresentam, em condições normais, um pH 

salivar igual ou maior que 7,0, enquanto nos cárie ativos este valor está abaixo de 

7,0. Esta diferença possibilita uma queda de pH maior quando o ambiente bucal é 

submetido a uma variação de pH, o que ocorre, normalmente, quando o indivíduo 

ingere açúcares que são metabolizados pelos microorganismos acidogênicos 

presentes na biofilme dental supragengival, chegando a valores de pH abaixo de 

5,4. Além de apresentarem uma maior queda de pH, sob estas circunstâncias, o 

retorno ao pH normal se faz mais lentamente, favorecendo a desmineralização do 

esmalte dental (LOESCHE, 1993). 

De acordo com Levine et al. (1987) as principais funções da saliva com 

relação aos tecidos moles e duros da boca estão sumarizadas no quadro 1. 
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Quadro 1 - Funções propostas para a saliva. 

 

 

Os componentes da saliva, que atuam na proteção dos tecidos bucais e suas 

funções, são apresentadas no QUADRO 2. 

 

 

 

FUNÇÕES DA SALIVA: 

1 Limpeza físico-mecânica da cavidade bucal 

2 Lubrificação e formação de uma barreira de permeabilidade: 

• Tecidos moles – cobertura de muco com um concentrado de moléculas protetoras 

• Interface tecidos moles/prótese – fino filme para retenção e proteção 

• Tecidos duros – película adquirida do esmalte dental 

3 Modulação da flora microbiana bucal: 

• Limpeza e aderência seletiva da flora microbiana 

• Ação antimicrobiana 

• Utilização como substrato metabólico 

4 Efeito antiácido e neutralizante de materiais deletérios: 

• Capacidade tamponante 

• Formação de bases 

• Formação de complexo com taninas 

5 Regulação do equilíbrio cálcio/fosfato: 

• Intracelular – maturação grânulo-secretória 

• Extracelular – mineralização dos tecidos duros dentais 

6 Digestão: 

• Acuidade gustatória 

• Neutralização dos conteúdos esofageais 

• Diluição do suco gástrico 

• Formação do bolo alimentar 

• Quebra inicial do amido 

7 Processo pós-translacional extracelular de moléculas salivares 
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FONTE: Adaptado de FDI WORKING GROUP 10, 1992. 

Quadro 2 – Funções protetoras da saliva. 

 

 

Dentre os componentes da saliva que apresentam ação antimicrobiana temos 

os fatores imunológicos representados pelas diferentes classes de imunoglobulinas 

(IgAs, IgG e IgM) e os fatores não-imunológicos (mieloperoxidase, fatores salivares 

inatos, lisozima, lactoferrina, aglutinina, histatina, peptídeos ricos em prolina, 

cistatinas e leucócitos polimorfonucleares entre outros) (KIRSTILÄ et al., 1994). A 

maioria destes fatores imunes e não imunes são derivados principalmente do soro, 

via crevículo gengival e as glândulas salivares menores são a maior fonte de IgA 

secretória salivar (IgAs) (GRIMOUD et al., 1998). Estes fatores atuam inibindo a 

adesão microbiana, aumentando a fagocitose, decompondo a água oxigenada, pela 

ação antifúngica, antiviral e contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, e pela 

alteração do mecanismo de aglutinação/agregação de diversos microorganismos 

(FLAITZ et al., 1998; TENOVUO, 1998).  

Grimoud et al. (1998), avaliando os fatores de proteção da saliva em relação a 

parâmetros sistêmicos, observaram que alterações nos fatores de defesa salivar, 

específicos e não específicos, foram mais observados nos pacientes infectados pelo 

HIV quando comparados aos não infectados, que atribuiram ao desenvolvimento da 

Funções protetoras Componentes salivares envolvidos 

• Lubrificação • Mucinas; glicoproteinas ricas em prolina; água 

• Antimicrobiana • Proteínas salivares: lisozima, lactoferrina, lactoperoxidase, 

mucinas, 

cistatinas, histatinas, Imunoglobulinas (IgA secretória, IgG e IgM), 

glicoproteínas ricas em prolina 

• Integridade das mucosas • Mucinas, eletrólitos, água 

• Lavagem – limpeza • Água 

• Tamponamento • Bicarbonato e íons fosfato 

• Remineralização • Cálcio, fosfato, estaterina, proteínas ricas em prolina 

aniônica 
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AIDS. Também observaram haver uma significante relação entre variações nos 

níveis de proteínas salivares e ausência ou presença de lesões nas mucosas bucais. 

Muitas das proteínas e outros constituintes salivares têm funções específicas 

de proteção aos tecidos moles e duros da cavidade bucal. As mucinas salivares 

cobrem e lubrificam as superfícies mucosais, protegendo os tecidos de traumas 

físicos e térmicos e prevenindo a aderência bacteriana e sua colonização. As 

lisozimas têm a habilidade de degradar a parede celular bacteriana. Outras, como a 

histatina, lactoferrina e lactoperoxidase, inibem o crescimento microbiano e algumas 

proteínas, como a IgAs e lipídeos salivares, podem proteger os dentes contra as 

cáries (FDI WORKING GROUP 10, 1992). As histatinas têm sido implicadas em 

diversos processos biológicos importantes para a manutenção dos tecidos duros na 

cavidade bucal, pois se adsorvem seletivamente sobre a hidroxiapatita, sendo 

consideradas precursoras da película adquirida do esmalte dental (TROXLER et al., 

1990). 

Os anticorpos salivares IgAs aparecem nas primeiras semanas de vida da 

criança chegando em níveis semelhantes aos do adulto na idade de 6 a 8 anos de 

idade (LAWTON; COOPER, 1996). Tenovuo (1998) verificou que níveis próximos 

aos do adulto já podem ser encontrados na faixa etária de 1 a 2 anos de idade e, 

aos 3 anos, a maioria das crianças já apresenta anticorpos IgA salivares reativos 

para células ou antígenos de Streptococcus mutans, induzidos pelo sistema imune 

mucosal. 

Tenovuo et al. (1987) avaliando fatores antimicrobianos na saliva de crianças 

de 2 a 6 meses e de 1 a 3,8 anos de idade observaram que as concentrações de IgA 

e IgM foram semelhantes nos 2 grupos enquanto as de IgG foram significantemente 

mais altas nas crianças do segundo grupo. Isto foi explicado pela erupção dental, 

visto que cerca de 80% da IgG salivar provém do sulco gengival.  As concentrações 

de lisozima, peroxidade e íons hipotiocianato na saliva, estão próximas às do adulto 

e já estão em sua maturidade quando os dentes decíduos irrompem. Estes sistemas 

possuem propriedade antimicrobiana, bacteriostática e bactericida na inibição da 

produção ácida e da agregação bacteriana, sendo provável que exerçam proteção 

contra patógenos no momento em que outros sistemas de defesa salivar ainda 

estejam imaturos. 
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Ben-Aryeh et al. (1990) estudaram a composição da saliva total não 

estimulada de 109 crianças saudáveis, separadas de acordo com as seguintes 

faixas etárias: de 2 a 3 anos de idade, de 6 a 8, de 7 a 11 e de 12 a 14. Observaram 

que a composição da saliva sofreu alterações com a idade. Não houve diferenças 

significativas entre meninos e meninas nas concentrações de IgA, porém, suas 

concentrações aumentaram linearmente com a idade. Houve um progressivo 

aumento nas concentrações de IgA salivar, alcançando os níveis do adulto na 

adolescência. Todas as alterações encontradas nas concentrações dos 

componentes salivares analisados foram relacionadas com o crescimento e 

maturação das glândulas salivares.  

Na ausência da saliva, os tecidos moles e duros da boca podem ser 

severamente danificados: o índice de cárie aumenta, a mucosa bucal se torna 

infectada ou ulcerada, ou ambas, e as funções de ingestão e digestão dos alimentos 

podem ser prejudicadas (EPSTEIN; SCULLY, 1992).  

Barr et al. (1992) observaram que os pacientes infectados pelo HIV que 

exibiam candidíase bucal apresentavam uma taxa de fluxo salivar mais baixa do que 

aqueles sem a lesão. Atkinsons e Wu (1994) também observaram que pacientes 

com disfunção das glândulas salivares apresentavam muitas alterações nos tecidos 

moles bucais, particularmente um supercrescimento de espécies de cândidas. De 

acordo com Grimoud (1998) a saliva contém uma quantidade de microorganismos 

(bactérias, fungos, vírus), que podem tanto impedir como provocar infecções bucais 

em indivíduos com o sistema imunológico comprometido ou suprimido. 

A imunodeficiência provê um modelo único para a avaliação da significância 

dos agentes antimicrobianos salivares para a saúde bucal. Tenovuo (1998) verificou 

uma deficiência seletiva de IgA em indivíduos infectados pelo HIV enquanto os 

níveis séricos de IgG e IgM permaneceram normais. Esta deficiência, 

freqüentemente, é assintomática e os sintomas que usualmente aparecem são um 

aumento no número de infecções respiratórias, pneumonias, infecções intestinais e 

doenças auto-imunes. A deficiência de IgA salivar pode predispor o paciente a 

infecções bucais, tais como, as doenças cárie e periodontal porém, destacou que 

ainda não foi possível demonstrar uma relação entre a infecção pelo HIV e maior 

susceptibilidade à cárie dental. 
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Atkinson et al. (1990), analisando os fatores antimicrobianos salivares de 

pacientes infectados pelo HIV, com e sem terapia medicamentosa, encontraram 

relação entre a presença de candidíase bucal em pacientes infectados pelo HIV e 

alterações nos níveis de histatina e lisozima, que têm ação antifúngica. Sugeriram 

que o aumento destas proteínas seria uma reação das glândulas salivares contra a 

colonização fúngica da cavidade bucal. Observaram, também, um aumento na 

concentração de proteínas antimicrobianas, sugerindo que as glândulas salivares, 

particularmente as sublinguais e submandibulares, são afetadas após a infecção 

pelo HIV. 

Grimoud et al. (1998) avaliaram a composição salivar de pacientes infectados 

pelo HIV e não infectados com a finalidade de determinar o perfil das proteínas 

salivares (fatores de defesa específicos e não específicos) em relação à presença de 

lesões nas mucosas bucais. Verificaram uma forte correlação entre condição 

imunológica do paciente (contagem de linfócitos T-CD4+) e a presença de lesões, 

considerando a concentração de IgA sérico e contagem de células T-CD4+. 

Observaram que o aumento nos níveis de IgA no soro esteve relacionado com a 

progressão da infecção pelo HIV para a AIDS, sugerindo que qualquer alteração nos 

fatores de defesa da saliva pode refletir modificações no mecanismo de resposta do 

hospedeiro contra a infecção pelo HIV. 

 

 

2.4 AVALIAÇÃO DO FLUXO SALIVAR (SIALOMETRIA) 

 

A taxa de fluxo e o volume de saliva na boca, antes e após a deglutição, são 

fatores que influenciam na velocidade de remoção dos carboidratos. Assim, um 

baixo fluxo salivar reduz a taxa de autolimpeza bucal (DAWES, 1987). Lagerlöf, 

Oliveby; Ekstrand (1987) definiram como “limpeza da saliva” a eliminação de uma 

substância da saliva em função do tempo. Desta forma, o tempo que a saliva leva 

para eliminar as substâncias provenientes da dieta, que possam servir como 

substrato para as bactérias cariogênicas, desempenha importante papel no 

desenvolvimento da doença cárie. De acordo com Atkinsons e Wu (1994) um dos 

primeiros sinais clínicos de insuficiência salivar é o aparecimento de lesões de cárie. 
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O total de saliva produzida pode ser quantificado através da taxa do fluxo 

salivar (TFS) por dois parâmetros, ou seja, em repouso (TFSR) ou sob estímulo 

(TFSE). Esta taxa é igual ao total do volume de saliva coletada dividido pelo tempo 

de coleta em minutos, sendo expressa como mL/min (FDI WORKING GROUP 10, 

1992). 

Cerca de 75% da saliva em repouso é produzida pelas glândulas 

submandibular e sublingual, 8% pelas glândulas salivares menores e o restante 

pelas glândulas parótidas. Sob estímulo, principalmente durante a alimentação, tanto 

as glândulas submandibulares e sublinguais como as parótidas, contribuem 

igualmente para o produto e quantificação final do fluxo salivar. No adulto, em 

estado de repouso, as glândulas salivares produzem, em média, cerca de 0,4mL de 

saliva por minuto. Sob estímulo, as glândulas secretam cerca de 2,0mL/min 

(SREEBNY, 1989). De acordo com Edgar (1992) a média, para adultos, da 

quantidade total de saliva secretada por minuto, pode ser vista no QUADRO 3. 

 

Estado Taxa média de secreção/ min Variação na taxa de fluxo salivar 

Sono 0 mL/min - 

Repouso 0,4 mL/min 0,1 – 0,5 mL/min 

Estimulada 2,0 mL/min 1,1 – 3,0 mL/min 

Quadro 3 – Taxa de fluxo salivar por minuto. 
 

 

Sreebny e Valdini (1988) classificaram o fluxo salivar em repouso em anormal 

quando a TFSR for igual ou menor que 0,1mL/min, normal baixo entre 0,11 e 

0,2mL/min e normal alto acima de 0,2mL/min. 

A coleta de saliva tem sido proposta como um método conveniente e não 

invasivo para a avaliação no nível de anticorpos ou outros constituintes salivares. A 

saliva total pode ser coletada e medida (sialometria) por uma variedade de técnicas 

volumétricas e gravimétricas: por drenagem (baba), expectoração voluntária, sucção 

ou swab. A técnica de drenagem e através de expectoração são as mais comumente 

usadas na prática odontológica e médica, para adultos (FDI WORKING GROUP 10, 

1992; GRIMOUD et al., 1998). Em crianças a coleta de saliva é considerada 
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extremamente difícil, principalmente naquelas mais jovens, devido à falta de 

cooperação e habilidade motora necessárias para uma expectoração adequada.  

Naidoo e Chikte (1999) ressaltaram que a hipofunção das glândulas salivares, 

associada a uma nutrição pobre em proteínas, resulta em hipossalivação, 

xerostomia e em falha na proteção dos tecidos bucais contra numerosos 

microorganismos potencialmente patogênicos. As crianças infectadas pelo HIV 

apresentam alto risco de terem desnutrição em decorrência da perda de apetite, 

diarréia crônica ou recorrente e pela malabsorção dos nutrientes (VALDEZ; PIZZO; 

ATKINSONS, 1994).  

 Axéll (1992) observou que de 10% a 15% dos pacientes infectados pelo HIV 

apresentavam xerostomia e que alterações na função das glândulas salivares 

persistem durante a infecção pelo HIV. De acordo com Fox (1992) a secreção das 

glândulas parótidas sofre alterações progressivas com o decorrer da evolução da 

infecção, sendo a função das glândulas salivares sublinguais e submandibulares 

afetadas mais precocemente do que a das parótidas. 

Tenovuo et al. (1987) avaliaram fatores antimicrobianos na saliva de crianças 

de 2 a 6 meses e de 1 a 3,8 anos de idade. Para coleta de saliva em repouso 

utilizaram uma técnica de aspiração por meio de uma pipeta plástica colocada no 

assoalho bucal. As amostras foram coletadas no período das 8 às 11h, 1h após a 

última refeição. Salientaram que, em decorrência da baixa idade, houve pouca 

colaboração das crianças, que movimentavam os lábios e a língua ao redor da 

pipeta, provocando algum estímulo salivar durante o período de coleta, não sendo 

possível determinar a TFS. 

Ben-Aryeh et al. (1990) estudaram a composição da saliva total não 

estimulada de 109 crianças saudáveis, de 2 a 14 anos de idade. Nos grupos de 

crianças de 2 a 3 e de 7 a 11 anos de idade foram coletadas amostras de saliva não 

estimulada no período da manhã, através de sucção com uma seringa plástica. Nos 

outros grupos as amostras foram coletadas pela técnica de espectoração da saliva 

em um frasco. Concluíram que não foi possível determinar a TFS devido às 

diferentes técnicas utilizadas na coleta das amostras e pela pouca colaboração das 

crianças mais jovens. 

Kirstilä et al. (1998) avaliaram parâmetros salivares em relação ao incremento 

de cárie em crianças de 12 anos de idade, por um período de 2 anos. A coleta de 
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saliva em repouso foi realizada no período das 8 às 11h, 1h após a última refeição. 

A média da TFSR obtida na data base foi de 0,2 a 3,0mL/min. Após 2 anos a média 

foi de 0,4 a 3,2mL/min, apresentando um aumento estatisticamente significativo. 

Observaram um marcante declínio nas concentrações de lactoferrina, lisozima e de 

IgG salivar total, especialmente para S. mutans. Não houve alteração nas 

concentrações de IgA salivar, mas as concentrações de IgA anti-S. mutans 

aumentararam significantemente. O incremento no número de lesões de cárie 

mostrou uma correlação negativa com as concentrações de lactoferrina e uma 

associação positiva com anticorpos IgG específicos para S. mutans. Devido a 

alterações em diversos outros parâmetros salivares, os autores concluíram que 

nenhum dos agentes antimicrobianos, isoladamente, é suficientemente forte para 

uma significância diagnóstica, in vivo, com respeito à suscetibilidade individual à 

doença cárie. 

Negoro et al. (2000) avaliando a taxa de fluxo salivar em repouso de crianças 

da faixa etária de 4,5 a 5,5 anos de idade, de ambos os sexos, portadoras de boa 

saúde, encontraram uma média da TFSR de 0,68mL/min. Observaram haver relação 

entre a TFS e a retenção de glicose bucal, o que poderia estar diretamente 

relacionado com a atividade de cárie. 

Fox (1992) alertou para o fato de que o estágio da infecçcão pelo HIV, a 

presença de processos infecciosos concorrentes, especialmente infecções virais, o 

estado de saúde geral e o uso de medicamentos pelo paciente são fatores que 

podem alterar a função salivar.  Associado à progressão da AIDS, o uso de 

determinados medicamentos ou a interação dos novos agentes antirretrovirais, como 

a didanosina (ddI) e os IP (inibidores da protease) podem causar hipossalivação, o 

que pode ser determinante para uma maior suscetibilidade ao desenvolvimento da 

doença cárie (FERGUSSON; NACHMAN; BERENTSEN, 1997) 

 

 

2.5 CONTAGEM DE LINFÓCITOS T CD4 E CARGA VIRAL 

 

 Os principais exames laboratoriais no monitoramento do pacientes HIV 

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

sangue periférico, ou carga viral. 
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 Sendo os linfócitos T CD4 os principais alvos da infecção pelo HIV, é 

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

monitoramento do seu grau de imunossupressão e avaliação do seu prognóstico 

(GRABAR et al., 2005; PATTANAPANYASA; THAKAR, 2005). Acredita-se que este 

exame seja proporcional à quantidade de células produtivamente infectadas em 

gânglios e tecidos e ao risco de progressão para AIDS (RACHID; SCHECHTER, 

2003). 

 De acordo com a classificação do CDC (1992) para a infecção pelo HIV em 

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

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

células/mm3. Tais valores são equivalentes a determinadas porcentagens 

estabelecidas: até 14%, entre 14 e 28% e acima de 29%. A porcentagem de 

linfócitos T CD4, no entanto, é menos variável e, portanto, mais confiável para 

monitoramento do paciente portador do HIV (KESSLER et al.,1990). 

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

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

Pneumocystis carinii, a mais comum das infecções oportunistas graves associadas à 

AIDS (CDC, 1992). 

 A terapia anti-retroviral combinada vem mostrando-se eficaz no aumento dos 

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

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

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

pacientes com início de tratamento precoce para a infecção pelo HIV (KAUFMANN 

et al., 2004). 

 A importância como fator prognóstico da mensuração do número de cópias de 

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

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

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

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

viral, o que leva a uma taxa fixa da destruição de linfócitos T CD4 (HO, 1996). 

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

paciente evolui para AIDS (GRABAR et al., 2005). Isto se evidencia no estudo de 

Lyles et al. (2000), no qual observou-se que indivíduos com rápida progressão para 
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aids apresentam carga viral cinco vezes maior que indivíduos com lenta progressão 

para aids. Tal resultado sugere que mesmo pequenas diferenças na carga viral 

resultam em prognósticos distintos para o paciente. 

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

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

anti-retroviral apresentam maior valor prognóstico em relação àquelas contagens 

obtidas no início do tratamento anti-retroviral. Além disso, ressaltam que tanto a 

carga viral obtida no início do tratamento anti-retroviral quanto aquela obtida após 

seis meses de terapia apresentam importante valor prognóstico para o paciente. Ou 

seja, indivíduos cuja carga viral inicial seja superior a 10.000 cópias/ml apresentam 

prognóstico pior em relação aqueles cuja carga viral inicial fosse inferior a 1.000 

cópias/ml, mesmo que, após seis meses de terapia, ambos os pacientes apresentem 

níveis semelhantes de carga viral. É interessante notar que não houve diferença 

significante para o prognóstico entre pacientes cuja carga viral após seis meses de 

terapia estava abaixo de 1.000 cópias/ml e entre 1.000 e 10.000 cópias/ml. 

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

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

vacinação (BRASIL, 2005). Isto porque processos infecciosos podem levar a 

aumento da carga viral, que pode ser transitório ou persistir por meses mesmo após 

o início do tratamento adequado (CHAPMAN et al., 2000; BUCHACZ et al., 2004). 

 De acordo com a International AIDS Society – USA (YENI et al., 2002), 

pacientes com carga viral acima de 50.000 ou 100.000 cópias/ml devem ser 

acompanhados cuidadosamente, uma vez que contagens de linfócitos T CD4 

apresentam uma redução mais rápida em indivíduos com carga viral elevada. 

 Da mesma forma, o Ministério da Saúde considera que, quanto maior a carga 

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

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

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

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

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

terapia anti-retroviral, espera-se um rápido e significativo declínio da carga viral, 

podendo atingir níveis inferiores a 500 cópias/ml após seis meses de tratamento em 

72% dos casos (BRASIL, 2005). 
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 Tal achado é corroborado por KAUFMANN et al. (2004), em estudo com 

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

combinada. Neste caso, os autores constataram controle da viremia, considerado 

como carga viral inferior a 5.000 cópias/ml, em 79% dos casos após três meses de 

tratamento. Todavia, tal controle não se manteve a longo prazo, sendo observado 

gradual aumento da carga viral e redução da contagem de linfócitos T CD4 mesmo 

após um ano ou mais de controle da viremia. 
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3 OBJETIVO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Comparar as condições de Saúde Bucal de crianças infectadas ou não pelo 

HIV. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar indicadores (índice de dentes cariados, perdidos e 

obturados CPO-D e ceo-d, IPV (índice de placa visível), o ISG 

(Índice de Sangramento Gengival) e o IHO-S (Índice de Higiene Oral 

Simplificado) de saúde bucal em crianças infectadas ou não pelo 

HIV. 

 Comparar parâmetros salivares (fluxo salivar e capacidade tampão); 

 Relacionar a carga viral e o grau de imunossupressão aos índices 

CPO-D/ceo-d, IPV, ISG e IHO-S das crianças infectados pelo HIV;  

 Relacionar o índice CPO-D, IPV, ISG e IHO-S, como também o fluxo 

salivar e de capacidade tampão com a presença ou ausência do 

HIV. 
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4 METODOLOGIA 

 

           

4.1 TIPO DO ESTUDO/UNIVERSO 

 

Este estudo é do tipo descritivo, observacional, prospectivo, e do tipo caso-

controle (PEREIRA, 2006). O universo constou, para o grupo de estudo (GE), de 

crianças infectadas pelo HIV, de ambos os sexos, nas faixas etárias de 6 a 13 anos, 

que eram assistidas no Complexo Hospitalar de Doenças infecto-contagiosas Dr. 

Clementino Fraga (CHCF); e para o grupo controle (GC), de crianças na mesma 

faixa etária, que eram atendidas no Programa de Saúde da Família, Unidade Jardim 

Miramar II, no período de dezembro de 2008 a outubro de 2009.  

 

4.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e 

o responsável legal pelos pacientes assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido -TCLE - (APÊNDICE A), autorizando a participação na pesquisa de 

conformidade com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

4.3 AMOSTRA 

 

Foram incluídos na pesquisa pacientes entre 6 e 13 anos de idade, 

portadores ou não do vírus HIV, escolhidas por demanda espontânea nos dois locais 

de coleta dos dados, os quais foram mencionados acima. Obtivemos um total de 24 

crianças que compareceram, durante a coleta dos dados desta pesquisa, ao 

atendimento médico no Hospital Clementino Fraga. A amostra do grupo controle foi 

composta por 28 pacientes, que compareceram ao posto de saúde e eram atendidos 

pelo Programa de Saúde da Família (PSF), e que não apresentavam evidência 

clínica de imunossupressão.  
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Para definir a infecção da criança pelo vírus HIV foram utilizados os critérios 

propostos pelo Centro de Controle de Doenças (CDC, 1994) expostos no quadro 4, 

diferenciados de acordo com a idade de 18 meses, pois até esta idade a criança 

pode apresentar anticorpos anti-HIV adquiridos da mãe e, sobretudo, não estar 

infectada pelo vírus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quadro 4 – Quadro da definição da Infecção pelo HIV em crianças menores de 13 

anos de Idade, CDC (1994). 
 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

- Grupo Caso: pacientes infectados pelo HIV que preencheram os critérios de 

diagnóstico estabelecidos pelo CDC (1994), e a assinatura do responsável legal do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

-Grupo Controle: pacientes não infectados pelo HIV e cujos responsáveis 

legais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 
Infectada pelo HIV se: 

A) Criança, < 18 meses de idade, soropositiva ou nascida e mãe 
infectada pelo HIV é: 

 
 Tiver dois resultados positivos em um ou mais dos 

seguintes testes de detecção do HIV: cultura do HIV; 
reação em cadeia de polimerase do HIV (PCR); e 
antígeno viral circulante (P24); ou 

 Preencher os critérios de definição de SIDA 
determinados pelo CDC em 1987.   

 
B) Criança, > 18 meses de idade, nascida e mãe infectada pelo 

HIV é: 
 Soropositiva para o HIV por repetidos testes de ELISA 

e confirmação por outro teste (Western blot; 
imunofluorescênia); ou  

 Preencher um dos critérios do item A. 
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Foram excluídos do estudo pacientes com comprometimento neurológico, que 

não permitiram a realização de exame clínico odontológico, pacientes que usavam 

aparelhos ortodônticos, e pacientes que não apresentaram nos prontuários os dados 

necessários para a pesquisa, como exames laboratoriais recentes. 

 

 

4.6 COLETA DE DADOS 

 

 Inicialmente realizou-se a calibração intra-examinadora. Para isso, houve dois 

exames clínicos, em momentos distintos, em 11 pré-escolares entre 5 e 7 anos de 

idade, de uma escola pública da rede municipal de João Pessoa (PB). No primeiro 

exame, a pesquisadora analisou as crianças, em uma sala de aula bem iluminada, 

com auxílio de duas lanternas; e no segundo, com um intervalo de uma semana, a 

pesquisadora voltou ao local a fim de re-examinar as crianças, no mesmo ambiente 

do primeiro exame. O kappa encontrado foi de 0,74, sendo um valor satisfatório.  

Posteriormente, foi realizado o exame clínico dos indivíduos do estudo, em 

uma sala bem iluminada naturalmente e com auxílio de duas lanternas para melhor 

visualização (Figura 3).  

   

Figura 1 – Exame clínico sendo realizado em sala bem iluminada, através de um 
espelho clínico e uma sonda de ponta romba. João Pessoa, 2009.  
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A examinadora examinou a criança, sentada em frente a esta, estando ambas 

em cadeiras comuns. Através desse exame foi diagnosticada a presença de placa 

visível (Índice de Placa Visível), a avaliação da condição periodontal (Figura 4A), 

através do ISG (Índice de Sangramento Gengival) e do IHO-S (Índice de Higiene 

Oral Simplificado) – figura 4B; e de cárie dentária, através do CPO-D e ceo-d. As 

crianças foram submetidas à escovação supervisionada sempre depois de ser 

realizado o IHO-S, pois neste exame há a coloração dos elementos dentais a fim de 

obtermos o índice. Os dados pessoais e os exames laboratoriais, como carga viral e 

contagem de linfócitos CD4 foram colhidos dos prontuários das crianças infectadas 

pelo HIV. 

          

Figura 2 – A: Sondagem no sulco gengival para determinação do ISG. B: Coloração 
dos dentes da criança para obtenção do IHO-S. João Pessoa, 2009. 

 

A pesquisadora seguiu rigorosamente as medidas de biossegurança no 

tocante ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI), esterilização do 

material, desinfecção das superfícies e controle do resíduo biológico. 

 Todos os dados colhidos dos pacientes através do exame clínico foram 

anotados em ficha previamente elaborada para esta pesquisa (APÊNDICE B).  

 Após o exame clínico, o fluxo salivar normal e estimulado foi medido através 

do descarte de saliva pelas crianças, durante três minutos, para posteriormente este 

material ser levado ao Laboratório de Biologia Bucal do CCS (LABIAL) para 

determinação do fluxo salivar e análise da capacidade tampão da saliva. 

 

4.6.1 - Avaliação de cárie dentária 

Nesta avaliaçã a prevalência de cárie foi exclusivamente para a coroa 

dentária (BRASIL, 2004). Foram empregados códigos e critérios adotados do SB 

Brasil 2000 (Anexo C). 

 

A B 
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4.6.2 Avaliação da Placa Visível 

O Índice de Placa Visível ( IPV), proposto por Ainamo e Bay (1975), avalia a 

presença ou ausência de placa supra-gengival clinicamente visível, através da 

seguinte classificação (Quadro 5): 

 

ESCORE Classificação 

0 Ausência de placa visível 

1 Presença de placa visível 

Quadro 5 – Escore e classificação do Índice de Placa Visível (IPV).  

 

4.6.3 Avaliação da condição periodontal 

A avaliação da condição periodontal foi medida através do Índice de 

Sangramento Gengival (ISG) é obtido através da sondagem do sulco gengival nas 

faces vestibular, palatina ou lingual, mesial e distal de todos os elementos dentários. 

 Proposto por Ainamo e Bay (1975) avalia a presença ou ausência de 

sangramento gengival após a sondagem da gengiva marginal para determinar a 

presença ou não de gengivite. A presença será determinada com o sangramento 

presente em três ou mais coroas dentárias, como demonstra o quadro 6. 

Quadro 6 – Escore e classificação do Índice de Sangramento Gengival (ISG). 

 4.6.4 Avaliação do Índice de Higiene Oral Simplificada 

 O Índice de Higiene Oral Simplificada (IHO-S) foi obtido através de uma 

solução evidenciadora de placa, verificando-se o nível de coloração nas faces 

vestibulares dos elementos 11, 31,16 e 26, e nas faces linguais dos elementos 36 e 

46. As superfícies foram classificadas de acordo com o escore do quadro 7: 

 

ESCORE SUPERFÍCIE CORADA 

0 Ausência de coloração 

1 Coloração no terço cervical 

2 Coloração nos terços cervical e médio 

ESCORE Classificação 

0 Ausência de gengivite 

1 Presença de gengivite 



49 

 

 

 

 

3 Coloração em toda face 

Quadro 7 – Escore e classificação do IHO-S, de acordo com a superfície corada. 
 

IHO-S:  soma dos escores obtidos                        Avaliação:   0 – 1: higiene oral boa 

  no de faces examinadas                                              1,1 – 2: higiene oral regular 

                                                                                                 2,1 – 3 : higiene oral ruim 

                                                                                               

 4.6.5 Avaliação do Fluxo Salivar  

 Esta avaliação foi feita da seguinte forma: em um copo descartável, a criança 

descarta a saliva, sem estimulação prévia, durante cinco minutos. Em seguida, 

remove-se a saliva do copo, através de uma seringa hipodérmica descartável 

milimitrada e a quantidade obtida, é dividida pelo tempo de coleta, sendo expressa 

em mL/min, seguindo-se a fórmula:  

 

Fluxo salivar = ____mL de saliva coletada____ =     _mL_ 

                        Tempo de coleta em minutos         min 

 

 4.6.6 Análise da Capacidade Tampão 

 Para a análise da capacidade tampão foi utilizada uma solução de ácido 

clorídrico a 0,05 M adicionada à saliva. Para cada um mL de saliva, adicionou-se 

três mL do ácido em um pote plástico pequeno (Figura 3). Depois disso, cada 

pote foi tampado e homogeneizado no Vortex, por um minuto, e em seguida, foi 

destampada e esperou-se 10 minutos para a eliminação de CO2, para então ser 

analisado no pHmetro.  

 

Figura 3 – Solução de Ácido Clorídrico (HCl) a 0,05M. 
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 Para a análise do pH da saliva foi utilizado um pHmetro 420 A (Orion, MA, 

USA), acoplado a um potenciômetro 290A+ (Orion, MA, USA). Para calibração do 

apararelho foram usadas as soluções de pH 4,01 e 7,0 com slope superior a 90, 

como mostra a figura 4.  

 

 

Figura 4 – Aparelho pHmetro 420A acoplado a um potenciômetro 290A+, evidenciando 
sua calibração com solução de Ph 4,01. 

 

 

 Para a capacidade tampão é classificada de acordo com o quadro 8. 

 

Capacidade Tampão Valores de pH 

Normal ≥ 5,5 

Baixa ≤ 5,4 

 Quadro 8 – Classificação da capacidade tampão de acordo com os valores do pH. 

4.6.7 Solicitação dos exames para contagem de linfócitos CD4+ e carga viral  

 Para as crianças do GE, foi solicitado pela pediatra do Hospital Clementino 

Fraga o exame para contagem de células CD4+ e da carga viral. Esse procedimento 

foi realizado no momento em que a criança compareceu à consulta de rotina. De 

acordo com o valor da carga viral (Quadro 9) os pacientes foram classificados 

conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2006). O limite 

mínimo de detecção da carga viral são 50 cópias do vírus por mm3 de sangue. 
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              Dado Laboratorial 

Carga Viral (cópias de RNA viral/ ml) 

                Implicação Prognóstica 

Abaixo de 10.000 Baixo risco de progressão da infecção 

Entre 10.000 e 100.000 Risco moderado de progressão da 

infecção 

Acima de 100.000 Alto risco de progressão da infecção 

Quadro 9 - Parâmetro para avaliação de exames laboratoriais (carga viral no plasma). 

 

 

Também foi solicitado, pela pediatra do hospital, e realizado no próprio 

hospital, exame laboratorial para contagem de linfócitos CD4+ a fim de observar o 

estado de imunossupressão do paciente seguindo-se os critérios propostos pelo 

Centro de Controle de Doenças (CDC, 1994) e classificando-o em ausente, 

moderado e grave segundo o quadro 10.  

 

Alteração 
Imunológica 

Contagem de linfócitos CD4+ 

 < 12 meses 1 a 5 anos 6 a 12 anos 

1 (ausente) > 1500 (≥ 25%) ≥ 1000 (≥ 25%) ≥ 500 (≥ 25%) 

2 (moderada) 750 - 1499 (15-24%) 500 - 999 (15-24%) 200 - 499 (15-24%) 

3 (grave) < 750 (< 15%) <500 (< 15%) < 200 (< 15%) 

 
Quadro 10 – Categorias imunológicas da classificação da infecção pelo HIV na criança. 
 

 

 

4.7 Análise estatística 

 

 Os dados foram conferidos e registrados em base eletrônica para análise 

estatística. Os dados numéricos foram resumidos através de medidas de tendência 

central (média e mediana) e dispersão (desvio padrão). Foi utilizado para verificar 

associação o teste de Qui-quadrado e Exato de Fisher, além do teste Mann-Whitney; 

todos com nível de significância de 95% (p<0,05). 
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5 RESULTADOS 

   

 Participaram do grupo de estudo (GE) 21 crianças, composto por 9 (42,86%) 

do gênero masculino e 12 (57,14%) do gênero feminino, na faixa etária de 6 a 13 

anos de idade (média de 9,5 anos). Do grupo controle (GC) participaram 28 

crianças, 14 (50,0%) do gênero masculino e 14 (50,0%) do gênero feminino, da 

mesma faixa etária das crianças do GE (média de 8,9 anos). 

 Em relação à dentição decídua, a média do índice ceo-d foi de 3,19 ± 3,21 

(GE) e 2,54 ± 1,9 (GC) (tabela 1), sendo que o componente cariado apresentou a 

maior média (2,5 ± 3,1)  para o grupo de estudo, e o componente obturado foi o mais 

prevalente (1,64 ± 1,73) para o grupo controle, tendo ambos diferença significante 

entre os grupos (p<0,05). O componente extraído foi mais expressivo no grupo de 

estudo (média de 0,52 ± 1,16), quando comparado ao grupo controle, que teve uma 

média de 0,11 ± 0,42, não observando, entre eles, diferença estatística.  

 Na dentição permanente, observou-se o valor médio de CPO-D de 3,52 ± 2,6 

(GE) e 1,32 ± 1,4 (GC) (p=0,002), tendo o componente cariado o de maior valor 

(3,29 ± 2,53 e 0,71 ± 1,15, respectivamente) para o GE e para o GC, tendo diferença 

estatística entre os grupos (p<0,001). O componente perdido em decorrência da 

cárie foi o segundo mais prevalente (0,14 ± 0,47) para o GE, seguido do obturado 

(0,10 ± 0,30). Para o GC, o componente obturado foi maior (0,57 ± 0,99), vindo 

depois do cariado, e em seguida vem componente perdido (0,04 ± 0,18) (tabela 1). 

 

Tabela 1: Análise bivariada dos componentes do ceo-d e CPO-D na população estudada. 
João Pessoa, 2009. 

 GE GC  
 n= 21 n= 28  
 (m ± dp) IC (95%) (m ± dp) IC (95%) p 

Dentição decídua     

Cariados  2,5 ± 3,1 1,11 - 3,94 0,79 ± 1,19 0,32 - 1,25 0,022* 
Extraídos  0,52 ± 1,16 0,001 - 1,06 0,11 ± 0,42 0,005 - 0,27 0,177 
Obturados  0,14 ± 0,478 0,007 - 0,36 1,64 ± 1,73 0,97 - 2,31 0,000* 
ceo-d 3,19 ± 3,21 1,73 - 4,66 2,54 ± 1,9 1,78 - 3,29 0,790 

Dentição permanente     

Cariados 3,29  ±  2,53 2,13 - 4,44 0,71  ±  1,15 0,27 - 1,16 0,000* 
Perdidos  0,14  ±  0,47 0,007-0,36 0,04  ±  0,18 0,004 - 0,11 0,380 
Obturados 0,10  ±  0,30 0,004 - 0,23 0,57 ±  0,997 0,18 - 0,96 0,075 
CPO-D 3,52 ± 2,6 2,34 - 4,71 1,32  ±  1,4 0,74 - 1,90 0,002* 

*significativo pelo teste de Mann-Whitney  
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 Quanto à experiência de cárie, para a dentição decídua, o grupo caso 

apresentou cinco crianças livres de cárie (23,8%) e 16 com cárie (76,2%).  No grupo 

controle, sete pacientes estavam livres de cárie (25%), enquanto que 21 

apresentavam alguma lesão ou história de cárie (75%). Na dentição permanente, 

para o grupo de estudo, havia cinco crianças livres de cárie (23,8%), enquanto 16 

tinham cáries ou história pregressa da doença (76,2%). Para o grupo controle, esse 

número foi de 11 pacientes livres de cárie (39,3%) e 17 com a doença (60,7%). 

Conforme observamos na tabela 2, não houve associação estatística entre os tipos 

de dentição e a presença do HIV (p>0,05). 

 
Tabela 2: Relação entre os grupos do estudo e a variável presença ou ausência de cárie, 
tanto para a dentição decídua como para a permanente. João Pessoa, 2009. 

 GE  GC     
Variáveis n % N % OR IC 95% p 

ceo-d =0 05 23,8 07 25,0 1,06 0,285-3,989 0,597* 

ceo-d ≠ 0 16 76,2 21 75,0    
        
CPO-D = 0 05 23,8 11 39,3 2,07 0,58-7,28 0,203* 
CPO-D ≠ 0  16 76,2 17 60,7    

*Teste Exato de Fisher 

 

 

 Quanto aos índices avaliados e sua relação com a presença do HIV, 

observou-se que, nas crianças do GE, o IPV estava presente em 85,71% delas (18 

casos), enquanto 14,29% não apresentaram biofilme visível (três crianças); para o 

ISG, a gengivite estava presente em 9 crianças (42,86%) e ausente em 12 (57,14%); 

para o IHO-S, 11 crianças tinham higiene oral regular (52,38%) e 10 apresentaram 

esta higiene ruim (47,62%). Para os pacientes do GC, a placa visível estava 

presente em 16 indivíduos (57,14%) e 12 não a apresentaram (42,86%); a gengivite 

foi detectada em 6 crianças (21,43%), enquanto 22 (78,57%)  não a possuíam; e a 

higiene oral regular foi encontrada em 20 (71,43%) destes pacientes, 4 (14,28%) 

crianças apresentaram higiene oral ruim, e três (10,71%) tinham uma higiene oral 

boa. Através da tabela 3 pode-se perceber que houve associação estatística entre a 

presença ou não do HIV com o IPV (p<0,05); já para o IHO-S e ISG não se observou 

relação com os grupos da pesquisa (p>0,05).  
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 Observa-se, ainda, na tabela 3, a relação entre o fluxo salivar, de repouso e 

estimulado, e os grupos da pesquisa, onde a classificação mais prevalente, para o 

fluxo salivar de repouso, foi o baixo para o GE, com um percentual de 52,38%, e 

para o GC foi de 21,43%, enquanto que, para o fluxo salivar normal, os valores 

foram de 33,33% para o GE e 71,43% para o GC. Nesta classificação encontramos 

associação estatisticamente significante (p=0,011). Quanto ao fluxo salivar 

estimulado, o normal teve os valores de 23,81% para o GE e 32,14% para o GC, e o 

baixo, de 61,90% e 60,72%, respectivamente, para o grupo de estudo e para o 

grupo controle. Não se observou diferença estatística entre os grupos.  

  

Tabela 3: Relação entre os grupos do estudo e os índices IPV, ISG e IHO-S, e o fluxo 
salivar. João Pessoa, 2009. 

Variáveis GE GC    

n % n % OR IC 95% p 

IPV        
Ausência 03 14,29 12 42,86 4,5 1,07-18,8 0,031* 
Presença 18 85,71 16 57,14    
        

ISG        
Ausência  12 57,14 22 78,57 2,75 0,78-9,59 0,090* 
Presença  09 42,86 06 21,43    
        

IHO-S        
Ruim  10 47,62 04 14,28    
Regular 11 52,38 20 71,43 - - nd 
Bom    0 - 03 10,71    
Sem inform.   0 - 01 3,58    

Fluxo salivar 
repouso 

      

Normal  07 33,33 20 71,43    
Baixo  11 52,38 06 21,43 5,23 1,40-19,51 0,011* 
Sem inform. 03 14,29 02 7,14    

Fluxo salivar 
estimulado 

      

Normal 05 23,81 09 32,14    
Baixo  13 61,90 17 60,72 1,3 0,371-5,1 0,630* 
Sem inform. 03 14,29 02 7,14    

*Teste Exato de Fisher    

   

 A média da Taxa de Fluxo Salivar em repouso (TFSR) foi de 0,58ml/min 

(±0,24) para o grupo controle (GC) e de 0,41ml/min (±0,36) para o grupo de estudo 

(GE); e a média da Taxa de Fluxo Salivar estimulada (TFSE) obtida foi, para o GE e 
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para o GC respectivamente, de 0,89ml/min (±0,37) e de 0,70ml/min (±0,63).  Em 

relação ao potencial hidrogênio-iônico (pH), a média observada para o pH salivar de 

repouso foi de 1,71 (±0,29) e 1,67 (±0,20), para o GC e para o GE, enquanto que o 

pH estimulado  foi de 1,79 (±0,28), para o grupo controle e de 1,64 (±0,22) para o 

grupo de estudo. Através da determinação pH salivar, verificamos que  nenhuma das 

crianças, de ambos os grupos, apresentou capacidade tampão, isto é, um pH 

superior ou igual a 5,5.  

 Considerando apenas os pacientes do grupo de estudo e a alteração 

imunológica (contagem de células CD4+), podemos observar que 15 (75%) pacientes 

apresentavam ausência de alteração imunológica, 04 (20%) tinham “moderada” e 01 

(05%) estava classificado como “grave”. Para carga viral, 07 (35%) crianças 

possuíam valores inferiores ao limite mínimo, 07 (35%) estavam “entre o limite 

mínimo e 10.000”, e 06 (30%) tinham valores maiores que 10.000. Na Tabela 4 

podemos observar a relação entre carga viral, CD4 com os índices CPO-D e ceo-d. 

As médias do CPO-D, para a carga viral, variaram de 2,57, em pacientes com carga 

viral inferior ao limite mínimo, até 4,86 nas crianças com valores “entre o limite 

mínimo e 10.000”; para o CD4, os valores variam de 2,75, para alteração 

imunológica “moderada”, a 4,00 para a “grave”. Na dentição decídua, a média de 

ceo-d para a carga viral foi de 3,00 (na classificação “menor que o limite mínimo” e 

“entre o limite mínimo e 10.000”)  e de 3,33 para os pacientes “acima de 10.000” 

cópias do vírus. 

 

Tabela 4: Relação entre Carga Viral, CD4 e os índices CPO-D e ceo-d, nos pacientes 
infectados pelo HIV.  João Pessoa, 2009. 
 

        CPO-D ceo-d 

Carga Viral* n % Média± dp Média± dp 

Menor que o limite mínimo 07 35 2,57± 2,29 3,00± 3,90 
Entre o limite mínimo e 
10.000 

07 35 4,86± 3,13 3,00± 2,94 

Maior que 10.000  06 30 3,17± 2,23 3,33± 3,44 

CD4*     

Ausente 15 75 3,73± 2,78 3,20± 3,46 
Moderada 04 20 2,75± 2,75 3,50± 2,88 
Grave 01 05          4,00           0,00 
*Um dado perdido 
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 Na tabela 5 podemos observar a relação entre a carga viral e o CD4 com os 

índices de saúde gengival.  

 Verificou-se que, para presença de placa visível (IPV), os maiores valores 

foram encontrados na carga viral “entre o limite mínimo e 10.000”, onde 100% das 

crianças possuíam esta condição; já para a classificação “menor que o limite 

mínimo”, a placa visível estava presente em 85,7% das crianças, e para a “acima de 

10.000”, o valor observado foi em 66,7% dos pacientes. Em relação ao sangramento 

gengival (ISG), foi observado na maioria (71,4%) das crianças do grupo “entre limite 

mínimo e 10.000”, enquanto que para o grupo “menor que o limite mínimo” esse 

valor diminui para 14,3%, e para o grupo “acima de 10.000”, 33,3% apresentaram 

esta condição. Quanto ao índice de higiene oral, os pacientes do grupo “entre limite 

mínimo e 10.000”, 71,4% apresentaram higiene oral ruim, enquanto que 28,6% tinha 

higiene oral regular e nenhum possuía uma boa higiene; já para o grupo “acima de 

10.000”, 66,7% apresentaram higiene oral regular e 33,3% a higiene oral ruim. 

 Em relação às classificações de alteração imunológica, temos a biofilme 

visível presente em 100% do grupo “grave”, em 75% de alteração “moderada” e em 

86,7% do “ausente”. Quanto ao sangramento gengival, este se mostrou presente em 

100% do grupo “grave”, 50% do “moderada” e 33,3% do “ausente”. Em relação à 

higiene oral, 100% do grupo “grave” tinha uma higiene oral ruim, contra 25% do 

grupo “moderada” e 53,3% do “ausente”, enquanto que a higiene oral regular estava 

presente em 46,7% e 75%, respectivamente, dos grupos “ausente” e “moderada”.  
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Tabela 5: Relação entre Carga Viral e CD4 com os índices IPV, ISG e IHO-S. João Pessoa, 
2009. 
 

 Carga Viral* 
 

 Menor que o limite 
mín. 

Entre limite mín. e 
10.000 

Acima de 10.000 

IPV 
Ausência 
Presença 

n 
01 
06 

% 
14,3 
85,7 

n 
00 
07 

% 
0 

100 

n 
02 
04 

% 
33,3 
66,7 

ISG 
Ausência 
Presença 

 
06 
01 

 
 85,7 
14,3 

 
02 
05 

 
28,6 
71,4 

 
04 
02 

 
66,7 
33,3 

IHO-S 
Ruim 
Regular 
Boa 

 
03 
04 
00 

 
42,9 
57,1 

0 

 
05 
02 
00 

 
71,4 
28,6 

0 

 
02 
04 
00 

 
33,3 
66,7 

0 

 
                        CD4* 

 
 Ausente Moderada Grave 

IPV n % n % n % 
Ausência 02 13,3 01 25,0 00 0 
Presença 13 86,7 03 75,0 01 100 

ISG       
Ausência 10 66,7 02 50,0 00 0 
Presença 05 33,3 02 50,0 01 100 

IHO-S       
Ruim 08 53,3 01 25,0 01 100 
Regular 07 46,7 03 75,0 00 0 
Boa 00 0 00 0 00 0 
*Um dado perdido 
 

 

 Como podemos observar na figura 5, a quantidade de dentes hígidos é mais 

prevalente do que os outros componentes, como o “cariado” e o “restaurado, mas 

cariado” nos dentes permanentes dos indivíduos do grupo controle. Porém, a 

quantidade de dentes restaurados não se mostrou expressivo para a população em 

questão, como também o componente “perdido por cárie”. Cada coluna das figuras 5 

e 6 representa cada elemento dental permanente, tanto do grupo controle como do 

grupo caso, sendo as de cima correspondentes à arcada superior (do elemento 17 

ao 27), e as de baixo correspondentes à arcada inferior (do elemento 47 ao 37).  
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 Figura 5 – Índice de cárie para a dentição permanente de acordo com o grupo dentário, no 
grupo controle. João Pessoa, 2009. 

 

 

 Para o grupo de estudo, é maior a quantidade de dentes cariados e perdidos 

por cárie, enquanto que é menor o número de dentes hígidos, quando comparado ao 

grupo controle, para a dentição permanente. Um componente pouco expressivo ou 

quase nulo é o restaurado, como podemos verificar na figura 6 a seguir. 
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Figura 6 – Índice de cárie para a dentição permanente de acordo com os dentes, no grupo 
caso. João Pessoa, 2009. 
 

 

 

 Para a dentição decídua, no grupo controle, os dentes hígidos aparecem 

como os mais prevalentes, seguidos do componente restaurado e do cariado (figura 

7); já os dentes restaurados e cariados, como também o componente perdido por 

cárie, são observados em menor quantidade. Cada coluna das figuras 7 e 8 

representa cada elemento dental decíduo, tanto do grupo controle como no grupo 

caso, sendo as de cima correspondentes à arcada superior (do elemento 17 ao 27), 

e as de baixo correspondentes à arcada inferior (do elemento 47 ao 37).  
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Figura 7 – Índice de cárie para a dentição decídua de acordo com os dentes, no grupo 
controle. João Pessoa, 2009. 
 

 

 

 No grupo de estudo podemos verificar um maior número de dentes cariados e 

perdidos por cárie, em relação ao grupo controle, como também menos componente 

“hígido” e “restaurado” (figura 8). 
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Figura 8 – Índice de cárie para a dentição decídua de acordo com os dentes, no grupo caso. 
João Pessoa, 2009. 

 

 

 Em relação à necessidade de tratamento, como observamos na tabela 6, para 

a dentição permanente, “nenhum tratamento” foi o mais prevalente de ambos os 

grupos, seguido da “restauração de uma superfície dentária”, da “extração” 

(nenhuma para o grupo controle e 15 para o grupo de estudo), da “restauração de 

duas ou mais superfícies”. A “remineralização de mancha branca” foi maior no grupo 

caso; o “tratamento pulpar mais restauração” foi observado apenas no grupo caso; e 

o selante foi diagnosticado como necessário somente em um dente do grupo 

controle. 

 Para a dentição decídua, depois de “nenhum tratamento”, o mais prevalente 

foi a extração de 28 dentes do grupo de estudo, e no grupo controle apenas três 

dentes estavam com a indicação de extração. Em seguida podemos observar a 

“restauração de uma superfície dentária”, a restauração de duas ou mais superfícies. 

(tabela 6). 
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Tabela 6 – Necessidade de tratamento por elemento dentário, para a dentição permanente 
e para a dentição decídua, na população estudada. João Pessoa, 2009. 
 

Necessidade de Tratamento Dentição permanente Dentição decídua 

 GE GC GE GC 

Nenhum Tratamento 247 381 113 258 

Restauração de 1 superf. 30 16 16 5 

Restauração de 2 ou mais superf. 12 4 13 3 

Tratamento pulpar e restauração 9 0 1 1 

Extração  15 0 28 3 

Remineralização de mancha branca 11 1 1 0 

Selante 0 1 0 0 

Sem informação 265 415 249 280 
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6 DISCUSSÃO  

 

O número crescente de crianças infectadas pelo HIV se deve às mulheres em 

idade fértil, infectadas pelo vírus, que constituem a principal fonte de infecção da 

criança (SMITH et al., 1994; VALDEZ; PIZZO; ATKINSONS, 1994; NAIDOO; 

CHIKTE, 1999; GRANDO et al., 2003), isto é, a infecçcão vertical, da mãe para a 

bebê, que pode ocorrer de diversas formas: pela via placentária no período 

gestacional, pelos fluídos corporais maternos durante o trabalho de parto, no parto 

ou através da amamentação (NAIDOO; CHIKTE, 1999).  

O sistema imunológico da criança tem o início do seu desenvolvimento na 

vida embrionária e fetal, continuando até a adolescência, quando atinge a 

maturidade (ORTIGÃO-DESAMPAIO; CASTELLO-BRANCO, 1997). Quando uma 

criança é infectada pelo HIV, ela possui profunda alteração na imunidade mediada 

por anticorpos (LEGGOTT, 1992). Em decorrência da imaturidade do seu sistema 

imunológico a progressão da AIDS é mais rápida e mais grave do que no adulto 

(ORTIGÃO-DE-SAMPAIO; CASTELLO-BRANCO, 1997; LANGE; CASTRO; SOUZA, 

2003).  

As desordens imunológicas na criança, decorrentes da infecção pelo HIV, 

podem ter profundos efeitos sobre os tecidos bucais e as infecções secundárias, 

freqüentemente causadas por microorganismos componentes da microbiota bucal 

(LEGGOTT; ROBERTSON; CULVER, 1987). Como a cárie dentária, que, se não 

tratada, pode levar à necrose pulpar (DAHLÉN; MÖLLER, 1992), decorrente, na 

maioria das vezes de uma limpeza deficiente dos resíduos alimentares e de 

medicamentos (COSTA; VILLENA; BIRMAN, 1996; FERGUSON; NACHMAN; 

BERENTSEN, 1997). 

 Neste estudo foi observado que as crianças infectadas pelo HIV 

apresentaram uma alta prevalência da doença cárie, com um índice ceo-d médio de 

3,19 (± 3,21),e o CPO-D médio de 3,52 (± 2,6), próximo ao que foi encontrado por 

Castro et al. (2001). A média de dentes cariados, para este grupo, foi de 2,5 (± 3,1), 

para a dentição decídua, e de 3,29 (± 2,53) para a dentição permanente, valores 

maiores do que nas crianças do GC, nas quais o ceo-d médio foi de 2,54 (± 1,9) e o 

CPO-D médio de 1,32 (±1,4), com uma média de dentes cariados de 0,79 (± 1,19) 

na dentição decídua, e 0,71 (± 1,15) na dentição permanente,  encontrando-se 
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diferença estatisticamente significante. O componente obturado, para a dentição 

decídua, apresentou significância estatística, visto que a média deste para o GE foi 

de 0,14 (± 0,49) e para o GC foi de 1,64 (± 1,73). Comparando os valores 

encontrados com as metas da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o ano 

2000, onde afirma que o CPO-D tem que ser menor ou igual a 3,0 (WHO, 1987), 

tem-se no grupo de estudo um valor acima, não atingindo a meta, enquanto que no 

grupo controle essa meta foi atingida. Vários autores vêm concordar com os dados 

desta pesquisa, os quais avaliaram a prevalência de cárie em pacientes com a 

infecção pelo HIV, como Legler  et al. (1981); Howell et al. (1992); Ferguson, 

Nachman e Berentsen (1997). Os trabalhos de Tofsky et al. (1994), Portela et al. 

(2001) e Chinbinski, Czlusniak e Filho (2004), por sua vez, discordam, pois todos 

observaram índices CPO-D no grupo de crianças examinadas, mais elevados do que 

o que foi encontrado neste estudo.                             

  Neste estudo, além da prevalência, foi avaliado o comportamento da doença 

cárie em relação a sua atividade. No GE 23,8% das crianças estavam livres de 

lesões de cárie ativas, tanto na dentição decídua como na dentição permanente, 

discordando de Valdez, Pizzo e Atkinson (1994) e de Castro et al. (2001), que 

observaram um maior número de crianças infectadas pelo HIV estando livres de 

cárie, na dentição decídua. Enquanto que no GC este percentual foi de 25%, na 

dentição decídua, e de 39,3% na dentição permanente, discordando de Tomita et al. 

(1995), que encontraram um percentual próximo à meta da OMS. Os valores 

verificados neste estudo estão longe das metas estabelecidas para o Brasil pela 

OMS para o ano 2000, que afirma que 50% das crianças aos cinco anos de idade 

devem estar livres de cárie (WHO, 1987). No GE 76,2% das crianças apresentaram 

a maior prevalência de lesões de cárie ativas, em cada uma das dentições, e no GC, 

75% apresentava pelo menos uma superfície com cárie ativa na dentição decídua, 

enquanto que na dentição permanente encontramos um percentual de 60,7%, 

resultados próximos àqueles encontrados por Ribeiro; Portela; Souza (2002) que 

observaram que 73,2% das crianças infectadas pelo HIV, avaliadas em seu estudo, 

apresentavam a doença cárie, com uma média de 8,03 superfícies dentais, por 

criança, com lesões ativas.  

 Em relação à condição gengival, na presente pesquisa encontramos uma 

associação significativa entre a detecção de placa visível e a presença do vírus HIV, 
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visto que a presença da placa visível (IPV) foi observada em quase todos os 

indivíduos do GE, enquanto que, aproximadamente, metade do GC a apresentavam, 

semelhante ao que Ribeiro, Portela e Souza (2000) e Costa et al. (2003) observaram 

em seus estudos. 

 A gengivite foi observada mais no grupo de estudo do que no grupo controle. 

Resultados semelhantes foram encontrados nos trabalho de Howell et al. (1996) e 

de Costa et al. (2003), onde observaram uma prevalência aproximada de gengivite, 

em crianças infectadas pelo HIV. Todavia, Portela et al. (2001), como também 

Czlusniak e Filho (2004), verificaram que 80% dos pacientes pediátricos infectados 

pelo HIV possuíam alteração gengival. Quanto à higiene oral, dos pacientes que 

apresentavam higiene oral ruim, sua grande maioria estava no GE, dos que 

apresentam uma regular higienização oral, a maioria foi verificada no GC, e dos que 

possuíam uma boa higiene oral, todos estavam no grupo controle. 

 Quando se refere esses índices somente ao grupo de estudo (GE) e sua 

relação com os exames laboratoriais, observa-se que, quanto maiores os valores da 

carga viral e da alteração imunológica (linfócitos CD4+), maiores índices de CPO-D 

e de ceo-d. Porém, para Chinbinski, Czlusniak e Filho (2004), que, em seu trabalho, 

afirmaram não haver relação entre os índices CPO-D e ceo-d e a classificação 

imunológica dos pacientes infectados pelo HIV. Souza et al. (1996), relacionaram o 

elevado índice de cárie dentária no grupo de crianças infectadas pelo HIV, com a 

dieta rica em sacarose, a higiene oral deficiente, com fatores sócio-econômicos e 

com a terapia anti-retroviral, assim como Castro et al. (2001) e Kelly et tal. (2009), 

ambos relacionaram o fato à formulação dos medicamentos para crianças, em 

xarope e com alto potencial cariogênico. 

 Entretanto, para os índices de saúde gengival, o que podemos observar é 

que, quanto maior a alteração imunológica, mais grave se tornava o quadro, com o 

IPV, o ISG e uma higiene oral ruim presente em 100% das crianças com alteração 

imunológica grave. Esses resultados vêm corroborar com Portela et al. (2001), que 

encontraram relação entre a imunossupressão grave com alguma alteração 

gengival, e com Bosco e Birman (2002), que detectaram a presença de gengivite em 

pacientes que estavam com sua imunossupressão entre moderada e grave. 

 Em relação à necessidade de tratamento para as crianças infectadas pelo 

HIV, estas possuem uma grande quantidade de elementos dentais a serem 
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extraídos, tanto na dentição decídua, como principalmente, na dentição permanente, 

assim como uma maior necessidade de dentes para serem restaurados e para 

serem realizados tratamentos endodônticos. Uma necessidade que provoca atenção 

é a remineralização de mancha branca ativa (MBA), que no GE é bem maior que no 

GC, fato que vem confirmar a falta de assistência em saúde bucal, pois nem a uma 

aplicação tópica de flúor é realizada nessas crianças.  

 Kelly et al. (2009) observaram que o grupo de crianças sem evidência clínica 

de imunossupressão possuíam mais dentes restaurados do que as crianças 

infectadas pelo HIV, o que vem assemelhar-se com os resultados deste trabalho, no 

qual se pode chegar à conclusão de que as crianças do grupo controle tinham uma 

maior assistência odontológica do que as infectadas pelo HIV. Tofsky et al. (1994) 

também observaram que as crianças infectadas pelo HIV apresentaram muitas 

necessidades odontológicas acumuladas, que relacionaram a um baixo acesso aos 

serviços de saúde bucal.  

 Outro fator que merece referência é o preconceito que ainda permeia os 

profissionais da odontologia quanto ao atendimento de pacientes com a infecção 

pelo HIV, os quais, muitas vezes, recebem negativas de tratamento ou são 

submetidos a tratamentos inadequados, fato que condiz com que a realidade de 

tantos dentes cariados, e poucos dentes obturados nessas crianças, em relação ao 

grupo controle.  

 De acordo com Rölla; Ögaar; Cruz (1991), a presença de flúor na saliva e na 

interface dente-biofilme reduz o pH crítico de 5,5 para 4,5, o que aumenta a 

resistência do esmalte dentário a desmineralização. 

 Greenspan e Greenspan (1996) enfatizaram a importância da prevenção da 

cárie dentária, em crianças infectadas pelo HIV, através do uso de fluoreto tópicos 

na forma de géis e de soluções para bochechos, mesmo em áreas com água de 

abastecimento fluoretada. Fergusson; Nachman; Berentsen (1997) alertaram para a 

multifatoriedade e o risco aumentado à doença cárie, determinando que terapias 

preventivas são essenciais para a manutenção da saúde bucal de crianças 

infectadas pelo HIV, através de profilaxias periódicas, fluorterapia e selantes. Mesmo 

para ambos os grupos a condição de ter água fluoretada ainda não é uma realidade, 

porém, os pacientes infectados pelo HIV, que deveriam ter toda a assistência 

odontológica, quer seja no hospital onde recebem tratamento contra o vírus para 
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lhes dar uma sobrevida maior, ou no PSF do seu bairro. Diferentemente dos 

pacientes do PSF, no qual há todo um programa voltado para eles, e recebem a 

assistência necessária às suas necessidades de saúde bucal. 

 Por ter uma etiologia multifatorial, vários outros fatores têm sido relacionados 

com a prevalência e atividade de cárie, como também com a doença periodontal em 

crianças infectadas pelo HIV, dentre eles o alto consumo da sacarose ou de 

alimentos hipercalóricos, como também a falta de uma higienização correta da sua 

boca.  

 Em crianças infectadas pelo HIV, deve-se considerar, além dos hábitos 

alimentares irregulares, com alto consumo de alimentos contendo sacarose nos 

intervalos entre as refeições, o uso da terapia antirretroviral (TARV) e de outros 

medicamentos. 

 Os dados levantados a partir dos prontuários médicos do GE evidenciaram 

que 100% das crianças seguiam protocolos de tratamento para a AIDS pediátrica 

com utilização de agentes anti-retrovirais, usualmente administrados de 8 em 8h ou 

de 12 em 12h, em horários alternados, 2h antes ou após as refeições e que, 

geralmente, não podem ser administradas no mesmo horário, sendo necessário um 

intervalo entre um e outro, o que aumenta a freqüência do contato dos dentes com a 

sacarose. Estas drogas se apresentam em formulações de xarope, solução, pó para 

diluição ou comprimidos. 

 A administração das drogas anti-retrovirais com bebidas contendo sacarose 

foi observada por Gehrke e Johnsen (1991) que associaram à presença de um 

quadro de cárie de mamadeira, em uma criança de 2 anos de idade infectada pelo 

HIV, com o uso de zidovudina, na forma de elixir, que foi administrada de 6 em 6h 

através da mamadeira, com uma bebida contendo sacarose, devido à rejeição da 

criança pelo gosto do medicamento. Madigan et al. (1996) também verificaram maior 

prevalência e atividade de cárie nas crianças infectadas pelo HIV do que em seus 

irmãos não infectados, especialmente na dentição decídua, com padrão compatível 

com o da cárie de estabelecimento precoce. Observaram que, aquelas que recebiam 

medicamentos açucarados, uma nutrição hipercalórica e que estavam em estágios 

mais avançados da AIDS, apresentaram uma prevalência significantemente mais 

alta da doença cárie. 
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 Além da TARV, também foi observado que, com grande freqüência, foram 

administrados às crianças, por via oral, antibióticos, antifúngicos e sulfato ferroso, 

usualmente na forma de suspensão ou xaropes, para o tratamento das diversas 

infecções recorrentes, apresentadas por indivíduos infectados pelo HIV. Em seu 

estudo Castro et al. (2001) verificaram que o uso de terapia antirretroviral mostrou 

uma tendência de elevação do índice de cárie em todas as faixas etárias, sendo 2 

vezes maior nas crianças mais jovens quando comparadas com crianças que não 

faziam uso de medicamentos. Estes autores atribuíram o maior índice de cárie, 

apresentado por estas crianças, à formulação dos medicamentos em xarope e com 

alto conteúdo de sacarose. 

 Todos estes medicamentos indicam, além do comprometimento imunológico 

da criança, uma alta freqüência de exposição à sacarose que, por si só, poderia 

explicar a alta prevalência e atividade da doença cárie encontrada neste grupo. 

 A relação entre o baixo fluxo salivar e o aumento na prevalência da doença 

cárie tem sido bem documentada na literatura. Um dos primeiros sinais de 

insuficiência salivar é o aparecimento de lesões de cárie (ATKINSONS; WU, 1994). 

De acordo com Dawes (1987) a taxa de fluxo e o volume de saliva têm influência na 

velocidade de remoção dos carboidratos e, conforme salientado por Lagerlöf; 

Oliveby; Ekstrand (1987), o tempo que a saliva leva para eliminar substâncias 

provenientes da dieta, que possam servir como substrato para as bactérias 

cariogênicas, desempenha importante papel no desenvolvimento da doença cárie.  

 Em pacientes infectados pelo HIV tem sido relatada uma diminuição na taxa 

de fluxo salivar quando comparados a indivíduos não infectados. Neste estudo foi 

observado que as crianças do GE apresentaram uma taxa média de fluxo salivar em 

repouso (TFSR) de 0,41mL/min ± 0,36, com 66,7% das crianças com taxas dentro 

dos padrões de normalidade (variação de 0,2 a 1,44mL/min), menor do que a do 

grupo controle que foi de 0,58mL/min (±0,24), com 92,86% das crianças com uma 

variação de 0,2 a 1,60mL/min. Estes valores são semelhantes aos de outros 

estudos, nos quais as médias das TFSR foram de 0,19 (±0,15) a 0,61mL/min 

(±0,34), em crianças saudáveis, de 4 a 7 anos de idade, de diversas localidades dos 

Estados Unidos e do Brasil (BRETZ et al., 1991), e de Negoro et al. (2000), que 

encontraram uma média de 0,68mL/min, em crianças da faixa etária de 4,5 a 5,5 

anos de idade, de ambos os gêneros, portadoras de boa saúde. 
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 A TFSR média encontrada no GE (0,41mL/min) está próxima àquela 

determinada por Sreebny (1989) para adultos, de 0,4mL/min e dentro da faixa 

estabelecida por Edgar (1992), com uma variação de 0,1 a 0,5mL/min. Os resultados 

deste estudo, para ambos os grupos, de estudo e controle, corroboram com os de 

Bretz et al. (2001), que encontraram TFSR nas crianças brasileiras, semelhantes às 

de adultos norte-americanos e europeus. 

 Axéll (1992) observou que de 10% a 15% dos pacientes infectados pelo HIV 

apresentavam alterações progressivas na função das glândulas salivares. Baixo 

fluxo salivar em repouso foi observado nas crianças infectadas pelo HIV, neste 

estudo, com uma média de 0,09mL/min (variação de 0,0 a 0,17mL/min) enquanto 

que poucos indivíduos do GC foram consideradas com fluxo salivar baixo, com uma 

média de 0,17 mL/min. Sweet; Rahman; Challacombe (1995) também observaram 

que indivíduos infectados pelo HIV apresentavam fluxo salivar mais baixo e com 

menores concentrações de IgA na saliva total do que não infectados, fato que 

atribuíram a hipofunção das glândulas salivares, decorrente do desenvolvimento da 

AIDS. Alertaram para o fato de que a quantidade total de IgA liberada na cavidade 

bucal pode ser expressa como uma função da taxa de secreção salivar. Tenovuo 

(1998) também verificou uma diminuição seletiva de IgA na saliva de indivíduos 

infectados pelo HIV, enfatizando que esta deficiência poderia predispor o paciente a 

infecções bucais, tais como as doenças cárie e periodontal. 

 O uso de determinados medicamentos ou a interação dos novos agentes 

antirretrovirais, como a didanosina (ddI) e os IP tem sido relacionado com quadros 

de hipossalivação (COSTA; VILLENA; BIRMAN, 1996; FERGUSSON; NACHMAN; 

BERENTSEN, 1997; PATTON; SHUGARS, 1999). Neste estudo também não foi 

possível estabelecer associação entre o fluxo salivar mais baixo, encontrado nas 

crianças infectadas pelo HIV, com o uso da terapia anti-retroviral, pois 100% das 

crianças estavam submetidas aos protocolos anti-HIV, com variações entre os 

diversos anti-retrovirais, em diferentes períodos. 

 Vários fatores podem ser considerados, na população estudada, como 

favorecedores para a instalação e progressão da doença cárie, observados pelos 

resultados deste estudo, no qual as crianças infectadas pelo HIV apresentaram 

maior prevalência e severidade de ataque da doença cárie, com maior número de 

dentes com lesões de cárie ativas, como também maior alteração gengival em 
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decorrência da alteração imunológica. O menor fluxo salivar apresentado por este 

grupo contribui para uma menor autolimpeza da boca, diluição dos ácidos e remoção 

dos resíduos alimentares, que permanecem mais tempo em contatos com os tecidos 

dentários, favorecendo o desenvolvimento bacteriano e a produção de ácidos 

proveniente do metabolismo da sacarose. A utilização da terapia anti-retroviral e de 

outros medicamentos, na forma de soluções, suspensões ou xaropes contendo 

sacarose, entre os horários das refeições, associados com os hábitos alimentares 

irregulares com alto consumo de sacarose, aumentam grandemente o risco à 

doença cárie. Associados a estes fatores, apresentaram maior índice de hábitos 

irregulares de higiene bucal, o que favorece, ainda mais, a instalação da doença 

cárie e a progressão das lesões já existente. Estes fatos revelam falta de orientação 

quanto aos hábitos alimentares e de higiene bucal no estabelecimento da doença 

cárie. 

 Além do exposto, é importante ressaltar que as crianças infectadas pelo HIV 

apresentam um risco aumentado para complicações das infecções pulpares 

decorrentes de lesões de cárie não tratadas, tais como a disseminação de 

microrganismos aos tecidos periapicais (DAHLÉN; MÖLLER, 1992) e, via 

hematogênica, em tecidos à distância (SLOTS, 1992; BROOK, 2000). Nestes 

pacientes, devido à profunda anormalidade do sistema imunológico, decorrente da 

infecção precoce da criança pelo HIV (LEGGOTT, 1992), os focos de infecção bucal 

podem representar causa de morbidade e risco de vida (LEGOTT; ROBERTSON; 

CULVER, 1987; TSAMTSOURIS; SHEIN; ROVERO, 1989). Para se evitar quadros 

tão drásticos, os resultados deste estudo evidenciaram a necessidade da criação de 

programas educativos e preventivos e de tratamento odontológico dirigidos para esta 

população, como parte integrante do tratamento da infecção pelo HIV/AIDS. 

 Sugere-se a organização da demanda desses pacientes com HIV, na 

perspectiva da oferta de serviços odontológicos desde a atenção primária, média e a 

alta complexidade no sentido de construir uma atenção resolutiva.  

 Outros pontos a serem sugeridos seriam a capacitação e fortalecimento de 

política de educação permanente para profissionais de nível superior e médio de 

equipes multiprofissionais em saúde para o atendimento aos usuários na perspectiva 

da integralidade à saúde, discutindo o acolhimento, a humanização e o uso de 

tecnologias leves e leves-duras com os sujeitos, famílias e comunidade; o fomento 
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de pesquisas nessa temática para o desenvolvimento tecnológico e científico; 

parcerias inter-setoriais: instituições de ensino superior e de pesquisa na elaboração 

de estratégias de enfretamento de problemas; trabalhar a integralidade como eixo de 

mudança na oferta de serviços, formação de recursos humanos; e a criação de 

grupos de convivência dessas famílias desses usuários, onde poderiam ser 

trabalhadas questões de educação e promoção de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados encontrados na amostra estudada foi possível 

concluir que: 

 

1. As crianças infectadas pelo HIV apresentaram índices de cárie na dentição 

decídua e permanente mais altos, com maior número de dentes cariadas do que 

aquelas sem história de infecção pelo HIV. 

2. A doença cárie se apresentou mais distribuída e com maior severidade entre as 

crianças infectadas pelo HIV, que apresentaram maior número de superfícies dentais 

com lesões de cárie ativas do que as crianças sem história de infecção pelo HIV. 

3. O componente cariado, tanto para o CPO-D quanto para o ceo-d apresentou 

diferença estatística, e o componente obturado possuiu associação com a presença 

do vírus HIV, na dentição decídua. 

4. A necessidade de tratamento mais prevalente foi a extração para o grupo de 

estudo, enquanto que para o grupo controle foi de procedimentos de baixa 

complexidade. 

5. As crianças infectadas pelo HIV apresentaram os índices IPV, ISG e IHO-S mais 

elevados, quando comparadas àquelas sem história de infecção pelo HIV. 

6. Foi encontrada associação significante entre a presença do vírus HIV e a 

presença de placa visível, já o ISG e o IHO-S tiveram seus valores maiores no grupo 

de estudo, mesmo não sendo estatisticamente significante.   

7. A taxa de fluxo salivar em repouso foi mais baixa nas crianças infectadas pelo HIV 

do que nas crianças sem história de infecção pelo HIV. 

8. A capacidade tampão não foi observada em nenhuma criança, de ambos os 

grupos. 

9. Quanto maior a alteração imunológica, maiores foram os valores de CPO-D, de 

ceo-d, do IPV, do ISG e do IHO-S. E quanto maior a carga viral, maiores índices de 

CPO-D e ceo-d. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA UFPB 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
             Prezado (a) Senhor (a),  
 

Esta pesquisa é sobre “AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL 

EM PACIENTES PEDIÁTRICOS INFECTADOS OU NÃO PELO HIV – Estudo caso-

controle” e está sendo desenvolvida por Calina de Almeida Japiassu Alves, aluna do 

Mestrado do Curso de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, sob a 

orientação da Profª. Drª. Marize Raquel Diniz da Rosa. 

A finalidade deste trabalho é verificar as condições de dentes e da gengiva 

das crianças atendidas neste hospital, com o intuito de estabelecer ações 

preventivas e de tratamento adequadas para cada uma. Quando identificado algum 

problema, falaremos aos (a) senhores (as) e encaminharemos o paciente para 

melhor avaliação e tratamento. 

Será realizado um exame dos dentes e das gengivas do(a) seu(a) filho(a), por 

uma dentista, para avaliar a saúde bucal dele(a), e esse exame não trará nenhum 

risco à saúde da criança. 

Pedimos a sua colaboração para responder a algumas perguntas da ficha 

clínica e para assinar esta folha, para que seu(a) filho(a) possa ser examinado (a), 

como também sua autorização para que os resultados deste estudo sejam 

apresentados em eventos da área de saúde e publicados em revista científica. 

Quando publicarmos os resultados, seu nome será mantido em sigilo, como ao longo 

de todo o estudo.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar conosco. 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do 

mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição. 
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Estaremos a sua disposição para qualquer dúvida que tenha em qualquer 

etapa do trabalho. 

Diante do que está escrito acima, declaro que fui devidamente esclarecido(a) 

e dou o meu consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos 

resultados. Estou sabendo que receberei uma cópia desse documento. 

 

______________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

 
             
 

______________________________________ 
                                               Assinatura da Testemunha 1 
 
 

______________________________________ 
                                               Assinatura da Testemunha 2  
 
 
Contato com a Pesquisadora Responsável: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora Calina de Almeida Japiassu Alves.  

Endereço: Centro de Ciências da Saúde – Departamento de Clínica e Odontologia 

Social. Telefone: 3216-7251 / e-mail: calinajapiassu@hotmail.com 

 
 
         Atenciosamente, 
 
______________________________________ 
 
     Assinatura da Pesquisadora Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Espaço para 

impressão 

dactiloscópica 
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APÊNDICE B – Ficha Clínica 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO EM ODONTOLOGIA – UFPB 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO                                              DATA:___/___/___ 

 

Nome:____________________________________________________________ 

End.:___________________________________Bairro:_____________________ 

Cidade:_____________________ UF:_________Telefone:___________________ 

Nacionalidade:____________________Naturalidade:_______________________ 

Filiação: Pai  _______________________________________________________ 

    Mãe _______________________________________________________             

Data de Nascimento: _________________  Sexo:___________  Cor:_________ 

 
Freqüenta escola: (  ) sim         (  ) não       

Nível de instrução da criança: (  ) Analfabeto     (  )Alfabetizado      (  ) 1º grau    

 

Grau de Instrução do Responsável: ___________________________________ 

Renda familiar: ___________________________ 
Quantas pessoas contribuem para a renda? ____________________ 

 

II – HISTÓRICO MÉDICO 
 
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO DE SAÚDE: 
( ) A   ( ) B   ( ) C 
 
1. Forma de Contaminação: 
( ) Vertical ( ) Desconhecida 
( ) Transfusão de sangue ( ) Outra: ________________________________ 
 
IDADE: ______________________ 
 
2. Doenças já apresentadas: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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III – ESTADO GERAL DO PACIENTE 
____________________________________________________________ 

Retardo na erupção:___________________________________________ 

Mal-oclusão:_________________________________________________ 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Exame para contagem de linfócitos CD4+ : ________________________ 

Carga viral:______________________________________ 

 

IV – TRATAMENTO 

Início do tratamento: _________________________________________ 

Interrupção do tratamento: ____________________________________ 

Fim do tratamento:___________________________________________ 

Drogas utilizadas:___________________________Posologia:________ 

 (Anotar medicamento, dose, freqüência, período de tempo que tomou/está tomando) 
Início:___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________Atual:___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

V – EXAME CLÍNICO 

 

 

 

 

Avaliação do Indice de Placa Visível (IPV) 

 

 

Biofilme 
visível 

12 

52 

11 

51 

21 

61 

22 

62 

Vestibular     

Palatina     
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Avaliação da condição periodontal (ISG) 
 
 

       55     54      53     52   51    61    62    63     64     65     
            17   16   15    14    13   12  11   21    22    23    24    25     26    27 

   
          47    46    45     44     43     42     41    31   32    33    34  35    36   37 

     85    84    83    82    81     71   72    73    74     75 

 

Avaliação do Índice de Higiene Oral (IHO-S) 

 

 

 IHO-S: _soma dos escores obtidos_ 

          no de faces examinadas 

 

 

 

ESCORE SUPERFÍCIE CORADA 

0 Ausência de coloração 

1 Coloração no terço cervical 

2 Coloração nos terços cervical e médio 

3 Coloração em toda face 

 

Avaliação: 0 – 1: higiene oral boa (  ) 

                            1,1 – 2: higiene oral regular (  ) 

                            2,1 – 3 : higiene oral ruim (  ) 
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CPO-D / Ceo-d e Necessidade de Tratamento 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação do Fluxo Salivar/ pH/ Capacidade Tampão 
 

 

Fluxo Salivar 
normal (mL/min) 

Normal Baixo Ph Capacidade 
Tampão 

     

Fluxo Salivar 
estimulado 
(mL/min) 

Normal Baixo pH Capacidade 
Tampão 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                     

                                                    55        54         53       52        51             61         62        63         64          65  
 
                18        17        16         15         14         13      12        11              21         22        23         24          25         26         27        28 
 
Coroa 
 
 
Trat. 
 
                                                       
                                                              

                                                    85        84        83        82       81              71         72         73         74         75 
 
            48           47       46        45          44         43      42        41              31         32         33         34          35         36        37         38 
 
Coroa  
 
 
 

Trat. 
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ANEXO A – Autorização do Hospital Clementino Fraga  
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ANEXO B – Certidão de Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO A – Códigos e critérios adotados pelo SB Brasil 2002-2003   

 

Os códigos e critérios adotados para a cárie dentária se encontram descritos 

a seguir: 

 

Código Categorização Critério 

 

0 (A) Coroa Hígida Quando não houver evidência de cárie. 

1 (B) Coroa Cariada Considerando-se sulcos, fissuras, superfície com 

cavidade evidente; tecido amolecido na base, 

descoloração de esmalte; ou quando apresentar 

restauração temporária. 

2 (C)  Coroa Restaurada, 

mas Cariada 

Quando houver uma ou mais restaurações e ao 

mesmo tempo uma ou mais áreas estão cariadas. 

3 (D) Coroa Restaurada e 

Sem Cárie 

Quando houver uma ou mais restaurações 

definitivas e inexiste cárie primária ou recorrente. 

4 (E) Dente Perdido 

Devido à Cárie 

Quando um dente permanente ou decíduo tiver 

sido extraído por causa de cárie. 

5 (F) Dente Perdido por 

Outra Razão 

Quando a ausência for por razões ortodônticas, 

periodontais, traumáticas ou congênitas. 

6 (G) Selante Quando houver um selante de fissura ou a fissura 

oclusal foi alargada para receber um compósito. 

8 (K) Coroa Não 

Erupcionada 

Quando o dente permanente ou decíduo ainda não 

foi erupcionado, atendendo à cronologia da 

erupção. Não inclui dentes perdidos por problemas 

congênitos, trauma etc. 

T (T) Trauma (Fratura) Quando parte da superfície coronária foi perdida 

em conseqüência de trauma e não há evidência de 

cárie. 

9 (L) Dente Excluído Será aplicado a qualquer dente permanente que 

não possa ser examinado. 
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Os códigos e critérios adotados para a necessidade de tratamento da cárie 

dentária se encontram abaixo: 

 

Código Necessidade de Tratamento 

 

0 Nenhum Tratamento 

1 Restauração de uma superfície dentária através de tratamento 

convencional. 

2 Restauração de classe I ou II através do ART. 

3 Restauração de duas ou mais superfícies dentárias  

4 Coroa por qualquer razão  

5 Faceta Estética  

6 Tratamento Pulpar e Restauração 

7 Extração 

8 Remineralização de Mancha Branca  

9 Selante. 

10 Sem Informação  

 

 

 


