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RESUMO 

 

Com o surto de crianças diagnosticadas com microcefalia decorrente da infecção por 

Zika vírus durante a gestação, surge uma preocupação acerca de como a odontologia 

pode contribuir para um melhor crescimento e desenvolvimento, bem como para 

melhorar a qualidade de vida dessas crianças. No Brasil, o serviço público de saúde 

implementou equipes multidisciplinares especializadas e treinadas para atender a 

estes pacientes desde o nascimento. No entanto, profissionais da odontologia foram 

incluídos de forma tardia e com pouco material com diretrizes preventivas e 

terapêuticas. Com a evolução no conceito de odontologia interceptativa e o modo 

como ela impacta nas funções fisiológicas de respiração, mastigação e deglutição, 

entende-se que o indivíduo como um todo pode ser beneficiado por meio de técnicas 

ortopédicas simples, que possibilitam guiar o crescimento e desenvolvimento 

craniofacial. O presente estudo objetivou estudar as características orais e gerais dos 

indivíduos portadores de microcefalia, com o intuito de entender quais as suas 

possíveis implicações odontológicas para, posteriormente, estabelecer condutas 

terapêuticas. Para tanto, 160 crianças com microcefalia associada à síndrome 

congênita do Zika vírus foram avaliadas clinicamente em cinco estados do nordeste 

brasileiro. Em conjunto com o exame clínico, foram aplicados questionários para 

obtenção de dados sobre saúde, hábitos e alimentação das crianças, bem como 

qualidade de vida dos cuidadores. Entre os principais resultados, ressalta-se um baixo 

índice de lesões de cárie na amostra (ceo-d da população = 0,45; ceo-d = 0 em 83,1% 

da amostra), contraposto por um alto índice de más oclusões e hábitos parafuncionais. 

 

Palavras-chave: Microcefalia. Saúde bucal. Zika vírus. Programas preventivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the outbreak of children diagnosed with microcephaly due to Zika virus infection 

during pregnancy, there is a concern about how dentistry can contribute to better 

growth and development, as well as an improvement in the quality of life of these 

children. In Brazil, the public health service trained specialized multidisciplinary teams 

to care for these patients from birth, however, dental professionals were included late 

and the guidelines for prevention and treatment of the patients were insufficient. With 

the evolution in the concept of interceptive dentistry and how it impacts the 

physiological functions of breathing, chewing and swallowing, it can be understood that 

the individual as a whole can benefit from simple orthopaedic techniques, which make 

it possible to guide craniofacial growth and development. This study aimed to analyse 

the oral and general characteristics of individuals with microcephaly, in order to 

understand what their possible dental implications are to later establish therapeutic 

approaches. For this purpose, 160 children with microcephaly associated with 

congenital Zika virus syndrome were clinically evaluated in 5 states in northeastern 

Brazil. In conjunction with the clinical examination, questionnaires on children's health, 

habits and nutrition were applied, as well as the caregivers' quality of life. As main 

results, the study highlights a low rate of caries lesions in the sample (dmft of the 

population = 0.45; dmft = 0 in 83.1% of the sample), contrasted by a high rate of 

malocclusions and parafunctional habits. 

 

Key-words: Microcephaly. Oral health. Zika virus. Preventive programs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O surto de relatos de casos de Zika vírus em 2015 voltou a atenção da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Brasil. Na ocasião, o Ministério da 

Saúde (MS) confirmou a relação positiva entre a infecção pelo vírus e a microcefalia 

no recém-nascido e a condição foi considerada epidêmica1. Frente a isso, muitas 

ações foram tomadas, tanto em medidas preventivas, quanto relacionadas ao 

diagnóstico e tratamento paliativo dos acometidos pela síndrome congênita do Zika 

vírus, principalmente no que diz respeito aos portadores de microcefalia. 

Microcefalia não é uma doença, mas sim um sinal de crescimento cerebral 

deficiente. Caracteriza-se por um perímetro cefálico (PC) inferior ao esperado para a 

idade e sexo, podendo ser classificada em congênita ou primária e pós-natal ou 

secundária, dependendo do tempo de início2,3. De acordo com a OMS, neonatos com 

PC inferior a menos 2 desvios-padrão abaixo da média específica para sexo e idade 

gestacional (tabela Intergrowth-21st)3, aferido pelo menos 24 horas após o nascimento 

e dentro da primeira semana de vida, são diagnosticados com a deformidade. 

Atualmente, o MS considera que se tal medida for inferior a 33 cm, o neonato deve 

ser colocado sob o protocolo de investigação para a microcefalia4.  

Embora a ocorrência de microcefalia, por si só, não signifique que ocorrerão 

alterações motoras ou mentais, a maioria dos casos (90%) é acompanhada dessas 

alterações. Em frequentes casos, além de deficiência cognitiva, a criança também 

pode apresentar paralisia cerebral, epilepsia, disfagia, autismo e falha em funções 

sensitivas, como audição e visão5. Alterações motoras e cognitivas que variam de 

acordo com o grau de acometimento cerebral6 e as sequelas dependem da idade 

gestacional na qual ocorreu o evento, sendo que quanto mais precoce a afecção, 

maiores os acometimentos ao sistema nervoso central7. 

Em vista do conjunto de anomalias congênitas identificadas nos indivíduos 

nascidos neste período, de ascendentes que testaram positivo para o vírus Zika, 

descreveu-se a Síndrome Congênita do Zika vírus (SCZv). A SCZv  é caracterizada 

pela presença de calcificações intracranianas, anomalias cerebrais graves 

(ventriculomegalia, malformações corticais, hipoplasia de tronco e/ou cerebelo, 

hipodensidade de substância branca, disgenesia do corpo caloso e lisencefalia, entre 

outras), anomalias oculares e uma ampla gama de sinais clínicos tais como 

microcefalia primária e secundária, hidrocefalia, suturas cranianas fechadas, 
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epilepsia, estrabismo, maculopatia, cegueira, hipotonia, hipertonia, espaticidade, 

hiperreflexia e disfagia8. 

Em um informe epidemiológico de dezembro de 2019, o MS brasileiro 

confirmou 2.969 casos de nascidos vivos com infecção congênita por Zika vírus, 

notificados entre novembro de 2015 e outubro de 2019. Quanto à distribuição dos 

casos, sua grande maioria concentra-se na Região Nordeste do país (56,9%), seguido 

das regiões Sudeste (26,1%) e Centro-Oeste (7,7%)9.  

Atualmente, o Brasil conta com centros especializados para o apoio à 

microcefalia, que atendem 1.860 crianças (62,6%)9 e contam com equipes 

multidisciplinares para o melhor entendimento dessa condição, com cursos 

ministrados pelo MS10. As equipes constituem-se de terapeutas ocupacionais, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e pedagogos, além de médicos e 

enfermeiros. Cirurgiões-dentistas também foram incluídos nas equipes, ainda que de 

forma um pouco tardia, e seguem diretrizes de prevenção e tratamento traçadas no 

manual de orientações aos profissionais da saúde, lançado em 2017 pelo MS11.  

A odontologia tem muito a oferecer a estes pacientes, levando-se em conta o 

quanto o conceito de odontologia interceptativa evoluiu e como ela influencia as 

funções fisiológicas de respiração, mastigação e deglutição, que obviamente 

impactarão no indivíduo como um todo. Mais além, por meio de técnicas ortopédicas 

simples, é possível guiar o crescimento e desenvolvimento craniofacial, o que nos 

parece extremamente vantajoso no caso dos pacientes acometidos pela microcefalia, 

que tendem a ter maiores problemas oclusais, quando comparados a crianças 

normorreativas de mesma faixa etária12.  

Em 2016, o MS publicou um protocolo13 com diretrizes para que os profissionais 

da saúde estejam alinhados no que diz respeito a medidas para a prevenção e 

acompanhamento da SCZv. O protocolo contém informações acerca do combate ao 

aedes aegypti (vetor transmissor do Zika) direcionamentos para o acompanhamento 

pré-natal e pós-natal, incluindo o aleitamento materno e iniciativas para o estímulo 

precoce do desenvolvimento neuromotor das crianças diagnosticadas com 

microcefalia.  

Levando-se em consideração os prejuízos cognitivos e neuromotores dos 

portadores da SCZv, é fundamental que se implementem medidas preventivas para 

as más oclusões e cárie, entre outras doenças orais, mas também devem ser incluídos 

os pais e cuidadores em ações de educação em saúde bucal. Pais e cuidadores de 
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crianças com microcefalia, que receberam uma adequada instrução de higiene bucal 

ainda na maternidade, são capazes de manter uma higienização oral muito mais 

eficiente a longo prazo quando comparados a cuidadores que não foram orientados14.  

Tendo em vista a importância da informação e prevenção, entende-se que deve 

existir uma multidisciplinaridade no tratamento da população de crianças acometidas 

pela microcefalia. Pediatras, neurologistas, nutricionistas, pedagogos, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e dentistas devem trabalhar 

juntos visando sempre a prevenção das doenças gerais e orais, principalmente de 

pacientes com deficiência. 

Ainda são escassos os conhecimentos sobre a evolução natural dessa 

síndrome e seus fatores de risco associados. No entanto, é extremamente necessário 

realizar um planejamento a longo prazo para atenção à saúde geral e oral dessa 

população, garantindo que possam crescer e se desenvolver com dignidade e 

qualidade de vida. 
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2 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os levantamentos clínicos, em conjunto com as informações colhidas nos 

questionários e a análise estatística da amostra possibilitaram inferir que a população 

de crianças portadoras de microcefalia decorrente da infeção congênita por Zika vírus 

encontra-se fortemente acometida por más oclusões, sobretudo a mordida aberta 

anterior. Esse fato é agravado pela alta incidência de problemas miofuncionais e 

hábitos parafuncionais prolongados. Em contrapartida, observou-se baixa incidência 

de lesões cariosas, quando comparadas a crianças normorreativas de mesma faixa 

etária. Esta situação chama a atenção para a necessidade de programas preventivos 

na área da odontologia.     
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