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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. Este trabalho teve como objetivo 

analisar as principais manifestações orais decorrentes da infecção pelo HIV, descrever suas 

características e explicar quais condutas devem ser tomadas pelo cirurgião-dentista diante de 

um paciente nesta condição. Como procedimento metodológico, optou-se pela Revisão 

integrativa da literatura, onde foram analisados 12 artigos científicos, publicados entre os anos 

de 2008 a 2016, encontrados em sites como LILACS e SciELO. Os critérios de inclusão 

foram a busca pelas palavras HIV, AIDS, manifestações orais do HIV e o ano dos artigos, 

dando preferência a artigos mais atuais. A leitura e análise dos artigos auxiliaram no 

entendimento das manifestações orais e da importância do cirurgião-dentista junto a outros 

profissionais da área da saúde no acompanhamento, melhorias e humanização quanto ao 

atendimento à saúde do paciente que convive com o HIV. A AIDS, por se tratar de uma 

doença autoimune e por não existir uma cura, gera preocupação entre os profissionais da área 

da saúde e população, tornando-se ainda mais importante o conhecimento e diagnóstico, por 

parte do cirurgião-dentista, de lesões em boca que estejam associadas à imunodeficiência. 

Com isso, espera-se trazer um pouco mais de conforto a esses pacientes que tanto sofrem com 

as mazelas decorrentes dessa enfermidade. 
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