
 

 

 

 

 

HIV: É POSSÍVEL DIAGNOSTICAR PELA BOCA? 
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O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é o agente etiológico da AIDS. A diminuição da 

imunidade celular é o principal fator associado ao vírus da imunodeficiência humana. Diante 

da baixa imunidade, surgem inúmeras infecções oportunistas e neoplasias malignas, 

principalmente na região bucal, uma vez que é nesta cavidade que as primeiras alterações 

clínicas se manifestam, tais como queilite angular, sarcoma de Kaposi, periodontite ulcerativa 

necrosante (PUN), gengivite ulcerativa necrosante (GUN), papiloma, candidíase 

pseudomembranosa, linfoma não-Hodgkin, dentre outras. Neste sentido, este trabalho teve 

como objetivo geral: demostrar através de uma revisão de literatura integrativa as principais 

manifestações orais decorrentes da infecção pelo HIV, e como objetivo específico: analisar se 

estas infecções e neoplasias malignas orais são suficientes para diagnostico do HIV. Como 

procedimento metodológico, optou-se pela revisão integrativa da literatura, sendo utilizado os 

seguintes bancos de dados das bibliotecas eletrônicas: Scientic Electronic Libray Online; 

Biblioteca Virtual de Saúde e  Pubmed. A pesquisa incluiu 10 artigos dos últimos 5 anos. A 

busca foi realizada através do acesso online, no período de 10 de setembro de 2019 a 06 de 

outubro de 2019. Os descritores foram: “HIV” e “AIDS”. Foram estabelecidos como critérios 

de inclusão: ano de publicação de 2013 a outubro de 2019 e disponíveis na íntegra. Assim, a 

leitura e análise dos artigos auxiliaram no entendimento que infecções e neoplasias malignas 

orais não são suficientes para diagnóstico do HIV, entretanto a literatura mostra que estas 

doenças oportunistas citadas anteriormente estão fortemente ligadas a baixa da imunidade. 

Por isso é notória a presença destas enfermidades em alguns pacientes portadores do HIV, 

uma vez que este vírus tem a capacidade de deprimir o sistema imune do hospedeiro.     
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