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RESUMO

Os implantes dentários e procedimentos de aumento ósseo são normalmente previsíveis e seguros, sendo técnicas utilizadas de forma rotineira 
na clínica odontológica. Porém, existem algumas condições médicas, como a infecção pelo HIV, por exemplo, que poderiam ser contra-indicações 
relativas aos implantes dentários. Com o desenvolvimento de novos protocolos de tratamento, pacientes infectados pelo HIV apresentam maior 
longevidade e buscam uma melhor qualidade de vida, que passa também pela reabilitação da saúde oral. Apesar de haver alguns estudos recentes 
mostrando altos índices de sucesso das reabilitações implantossuportadas em pacientes HIV+, a utilização de implantes dentários nesse grupo de 
pacientes HIV+ ainda é um tema controverso e com pouca literatura disponível mostrando resultados no longo prazo. O presente estudo avaliou 
de forma transversal o sucesso de implantes dentários instalados em pacientes HIV + medicamente compensados, em acompanhamento 
odontológico por até 13 anos. A hipótese do estudo é de que pacientes HIV+ bem controlados podem ser candidatos ao tratamento com 
implantes dentários, obtendo taxas de sucesso no longo prazo, semelhante às observadas em pacientes de um grupo controle saudável. Vinte e 
seis pacientes (13 HIV+ e 13 controles saudáveis) encaminhados para tratamento com implantes dentários foram incluídos em uma coorte aberta 
prospectiva e seguidos por até 156 meses. Implantes dentários foram instalados seguindo um planejamento proteticamente guiado e 
procedimentos de enxertia óssea foram realizados quando necessário. Após os implantes terem sido reabilitados com as próteses, radiografias de 
controle foram tiradas e parâmetros como: altura da mucosa queratinizada; distância da conexão protética até a crista óssea; saúde peri-
implantar; mobilidade do implante e das supraestruturas protéticas foram avaliados periodicamente, dentro de um programa de manutenção 
periodontal programada. Falhas precoces e tardias; complicações cirúrgicas e restauradoras; perda óssea; presença de mucosite/peri-implantite 
foram os desfechos avaliados. Além disso, a possível influência de condições relacionadas ao paciente (idade; história de periodontite; tabagismo; 
condição médica e higiene oral) e ao implante (tipo de implante; comprimento; torque de inserção; faixa de mucosa queratinizada e tipo da 
conexão protética) sobre os desfechos foi calculada em um modelo estatístico. Todos os implantes instalados cicatrizaram sem complicação e 
foram restaurados dentro do planejamento inicial. A análise estatística mostrou que não houve diferença entre os grupos com relação aos 
desfechos estudados em um período que variou de 18 a 156 meses. A infecção pelo HIV não teve influência no sucesso e sobrevida dos implantes 
dentários e dos procedimentos de enxertia óssea, tampouco na saúde peri-implantar. Quando avaliadas as características relacionadas ao 
implante, como: saúde peri-implantar; mucosa queratinizada; índice de sangramento gengival; índice de placa visível; tempo de acompanhamento 
e distância da crista óssea à plataforma do implante, apenas o tipo de prótese (p=0.021) e o tempo de acompanhamento (p=0.011) mostraram 
diferenças estatísticas entre os grupos. Pacientes HIV+ tiveram taxas de sucesso comparáveis aos pacientes saudáveis e mantiveram a saúde peri-
implantar mesmo no longo prazo. Dentro das limitações do presente estudo, é possível concluir que pacientes HIV+ bem controlados podem ser 
candidatos à receber reabilitação com implantes dentários e enxertos ósseos, com resultados semelhantes aos observados em pacientes 
saudáveis. Pacientes HIV+ não mostraram maior frequência de complicações e conseguiram manter tecidos peri-implantares saudáveis e estáveis 
no longo prazo. O controle negligente da placa bacteriana parece ser a principal razão para o desenvolvimento de doença peri-implantar nesses 
pacientes.
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