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 Os pacientes portadores de HIV, possuem o vírus da imunodeficiência humana, 
causador da Aids, no qual é responsável por atacar o sistema imunológico e torná-lo 
deficiente. O vírus pode ser transmitido pelo compartilhamento de instrumentais 
perfurocortantes infectados, através de relações sexuais desprotegidas, de mãe para filho na 
gravidez e durante a amamentação. É dever do cirurgião-dentista o conhecimento a respeito 
da doença, de modo a evitar sua transmissão durante o atendimento odontológico, bem como 
da sua atuação no diagnóstico precoce através das manifestações bucais. O estado 
imunossupressor por sua vez, leva ao risco do surgimento de infecções oportunistas ou 
neoplasias que se manifestam na cavidade bucal. A baixa contagem de linfócitos, tornam-se 
um dos principais fatores para o surgimento precoce dessas lesões. Assim, entre as principais 
alterações bucais de interesse para a odontologia estão a candidose pseudomembranosa e a 
periodontite ulcerativa necrosante, contudo, a presença de leucoplasia pilosa e queilite 
angular, também são indicativos de infeção por HIV. Desta forma, é de suma importância 
para o cirurgião-dentista o conhecimento pleno a respeito dessa patologia, das formas de 
transmissão, das medidas preventivas, normas de biossegurança e da sua responsabilidade no 
diagnóstico precoce da doença. Diante do exposto, o trabalho tem por objetivo, salientar as 
principais alterações bucais (oportunistas e neoplásicas) de interesse para a odontologia em 
pacientes HIV positivos, protocolo de tratamento, além de ressaltar a importância do 
cirurgião-dentista no diagnóstico precoce dessas manifestações orais. 
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