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RESUMO: 

Objetivo: descrever os principais achados bucais observados em um grupo de 

crianças com a Síndrome Congênita do ZIKA (SCZ) do munícipio de Maceió-AL. 

Método: Os participantes foram selecionados dentre os pacientes atendidos em 

uma Unidade Básica de Saúde do município de Maceió-AL, os quais foram 

avaliados (anamnese e exame clínico oral) por um único pesquisador. 

Resultados: a amostra final foi composta por 12 sujeitos (seis homens e seis 

mulheres), com idade entre 36 e 40 meses. Observou-se maior percentual de 

crianças que escovam os dentes duas vezes ao dia e utilizam mamadeira 

noturna. Os achados bucais mais prevalentes foram a presença de biofilme 

visível, bruxismo e retardo na erupção dentária. Conclusão: os resultados 

sugerem que algumas alterações bucais podem fazer parte do espectro 

fenotípico da SCZ e ressalta-se a importância do diagnóstico precoce e uma 

abordagem multidisciplinar focada na promoção da saúde e no bem-estar 

individual. 

 

 

Palavras-chave: Infecção por Zika Vírus, microcefalia, manifestações bucais, 
saúde bucal.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

 

Objective: to describe the oral findings observed in a case series of children with 

Congenital Zika Syndrome (CZS) in Maceió-AL. Method: the patients attending 

in a Basic Unit of Health from a municipality in northeast Brazil were evaluated 

by means of anamnesis and clinical oral examination. All procedures were carried 

out by a single researcher. Results: the final sample consisted of 12 subjects (six 

males and six females), with ages ranging from 36–40 months old. It was 

observed higher percentage of children that tooth brushing twice a day and with 

nocturnal bottle feeding habit. The most prevalent oral findings were presence of 

visible biofilm, bruxism and delayed tooth eruption. Conclusion: the results 

suggest that some oral alterations might be part of the phenotypic spectrum of 

CZS. This study can potentially help dentists to understand the importance to 

establishment early diagnosis and intervention of oral conditions, with a 

multidisciplinary approach focused on health promotion and individual well-being.  

 

 

KEYWORDS: Zika Virus infection, microcephaly, oral manifestations, oral health. 
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1. INTRODUÇÃO        

No final de 2015, a comunidade médica do nordeste brasileiro observou um 

aumento nos casos de microcefalia em recém-nascidos. Esta epidemia chamou 

a atenção da Organização Mundial de Saúde e da mídia global em razão da 

possível associação entre a infecção pelo vírus Zika (ZIKV) na gestação e as 

malformações fetais (COELHO, et al., 2018). No dia 11 de novembro de 2015, o 

Brasil declarou estado de emergência na saúde pública e implementou análises 

clínicas, laboratoriais e ultrassonográficas dos recém-nascidos afetados e de 

suas mães (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).  

Com o avanço das pesquisas, em 2016 confirmou-se a relação entre a infecção 

pelo ZIKV em gestantes e a ocorrência de anormalidades severas em recém-

nascidos que contraíram o vírus no útero, conhecido como Síndrome Congênita 

do Zika (SCZ). O espectro fenotípico completo desta síndrome ainda necessita 

ser elucidado, mas sabe-se que pode incluir anormalidades cerebrais, oculares, 

osteomusculares e auditivas (MARQUES, et al., 2018).   

Embora a microcefalia congênita tenha sido uma marca da infecção intrauterina 

pelo ZIKV, reconhecida como a ponta do iceberg, essa condição é considerada 

um sinal de mudanças encefalopáticas extensas. É de suma importância 

enfatizar que a ausência de microcefalia no nascimento não exclui o diagnóstico 

de SCZ (COELHO, et al., 2018). 

Apesar da adoção de estratégias para limitar a transmissão do ZIKV através do 

controle e redução do mosquito vetor Aedes aegypti, o número contínuo de 

casos de SCZ no território nacional têm atraído a atenção de pesquisadores e 

da população em geral. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2018 um 

total de 2.819 casos de crianças recém-nascidas com alterações no crescimento 

e desenvolvimento possivelmente relacionados a infecção pelo ZIKV foram 

confirmadas, entretanto 1.843 desses casos estão concentrados na região 

nordeste do país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

De acordo com Cavalcanti (2017), crianças com microcefalia causada pela SCZ 

apresentam características orais, tais como alteração nos tônus musculares 
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(hipotonia ou hipertonia), as quais podem interferir com a sucção, deglutição, 

dinâmica de formação labial e respiração.  

Considerando que o ZIKV tem um tropismo de tecido nervoso, que a lâmina 

dental é formada a partir de células que se originam da crista neural e que as 

infecções no início da gestação podem ter repercussões especialmente sérias 

para o bebê (SIQUEIRA, et al., 2018), é essencial que os dentistas saibam como 

reconhecer possíveis manifestações bucais e seus fatores limitantes no cuidado, 

a fim de proceder adequadamente com o tratamento odontológico e à 

reabilitação das crianças (LEITE E VARELLIS, 2016; PEREIRA, et al., 2017; 

MORO, et al., 2019).  

Uma vez que não há descrição na literatura odontológica de um protocolo que 

oriente os cuidados clínicos ou estudos científicos que descrevam de forma 

confiável as alterações orofaciais e dentais nessas crianças (SIQUEIRA, et al., 

2018), o objetivo deste estudo é descrever os principais achados bucais 

observados em um grupo de crianças com SCZ do munícipio de Maceió-AL. 
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2. METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal 

de um grupo de pacientes descrito como uma série de casos. Uma amostra de 

conveniência foi avaliada a partir de uma população de pacientes atendidos em 

uma unidade básica de saúde considerada centro de referência para 

atendimento odontológico às crianças com SCZ da cidade de Maceió, Brasil. O 

município, capital do estado de Alagoas, possui população estimada em 

1.012.387 habitantes, taxa de mortalidade infantil de aproximadamente 12 casos 

por 1.000 nascidos vivos e índice de desenvolvimento humano de 0.721. Desde 

2015 o estado de Alagoas contabiliza 105 casos confirmados de crianças com 

evidências de infecção congênita pelo ZIKV, das quais 8 evoluíram para óbito 

fetal ou neonatal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).  

Como critérios de inclusão, foram selecionados apenas pacientes com idade 

superior a 3 anos (≥ 36 meses), pois estima-se que nessa faixa etária os 

indivíduos possuam dentição decídua completa, nascidos e residentes em 

Maceió e com diagnóstico confirmado de SCZ. O estado de saúde debilitante 

que impedisse a avaliação clínica proposta foi o critério de exclusão. 

Os dados foram obtidos entre fevereiro e abril de 2019 a partir da anamnese com 

os pais/responsáveis legais, bem como de um exame bucal das crianças. Os 

procedimentos de coleta foram realizados por um único pesquisador, 

previamente treinado e capacitado. 

Foi realizada anamnese detalhada, incluindo questionamentos sobre idade, 

sexo, práticas de higiene bucal e hábitos alimentares. Cada criança foi 

examinada ao sentar-se em uma cadeira odontológica ou no colo dos pais, com 

auxílio de luz artificial. Dependendo do grau de cooperação, a criança foi 

imobilizada por seu cuidador. A nomenclatura adotada pela American Dental 

Association (2010) foi utilizada para identificação dentária. A avaliação clínica foi 

realizada com auxílio de um assistente para observar as seguintes variáveis: 

experiência de cárie dentária/índice ceo-d (número de dentes decíduos cariados, 

ausentes e restaurados); presença de biofilme; maloclusões (MOYERS, 1988); 

hábitos orais deletérios; defeitos de opacidade no esmalte (defeito qualitativo do 
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esmalte caracterizado por mudanças na translucidez) ou hipoplasia (defeito 

quantitativo com redução na espessura do esmalte); lesões de tecidos moles e 

outras manifestações bucais, tais como alterações na erupção, formato do  

palato, alterações gengivais e anomalias dentárias (alterações na forma de coroa 

como geminação, fusão, cúspides acessórias e dente invaginado, alterações de 

tamanho como micro e macrodontia e alterações de número como anodontia, 

hipodontia/oligodontia e hiperdontia/dentes supranumerários) (NEVILLE, et al., 

2016).    

Após a coleta, os dados foram inseridos em um banco de dados para análise 

das frequências absoluta e relativa e, em seguida, avaliados descritivamente.  

O projeto foi submetido e aprovado pelo comitê local de ética em pesquisa 

(CAAE: 57837016.4.0000.0039). Os pais ou responsáveis legais dos sujeitos da 

pesquisa leram e assinaram uma declaração de consentimento livre e 

esclarecido. Para garantir total confidencialidade e anonimato, os participantes 

foram nomeados como “sujeito”, seguidos de um número (sujeito 1, sujeito 2...). 
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3. RESULTADOS 

De uma amostra inicial de 35 pacientes com SCZ, apenas 12 foram elegíveis de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão. A amostra final consistiu em 6 

crianças do sexo masculino e 6 do sexo feminino com idades variando de 36 a 

40 meses (média = 37,4, erro padrão = 1,11).     

Dados referentes a fatores relacionados às práticas de higiene bucal 

demonstraram que 8 sujeitos (66,6%) escovavam os dentes duas vezes ao dia 

e todos utilizam creme dental com flúor. Em relação aos hábitos alimentares, a 

mamadeira noturna (66,6%) foi mais prevalente que a amamentação natural  ≥ 

12 meses (8,33%) (Tabela 1).  

 

 

A tabela 2 mostra os achados bucais dos pacientes. Observou-se que apenas 

uma criança avaliada já apresentava cárie dentária (ceo-d do grupo = 1,5, erro 

padrão = 4,97). Biofilme visível foi detectado em oito casos (66,6%), enquanto 

dois sujeitos (16,6%) apresentaram mordida aberta anterior como má oclusão. 

Em relação aos hábitos deletérios orais, foram encontrados dois tipos, o 

bruxismo (58,3%) e a chupeta (41,6%). Na análise dos defeitos do esmalte, 

foram observadas opacidade e hipoplasia associadas em dois indivíduos 

(16,6%). A erupção dentária atrasada foi verificada em sete crianças (58,3%) e 

outras manifestações orais como palato atrésico e hiperplasia gengival foram 
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detectadas em cinco delas (41,6%). Nenhum paciente apresentou lesões nos 

tecidos moles ou fenda palatina. Anomalias dentárias, como alteração no 

formato da coroa, foram observadas em uma criança (8,3%).  (Figuras 1-3). 
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     Figura 1: Vista frontal exibindo retardo da erupção dentária em uma criança 
cocom SCZ (Sujeito 1). Ausência dos dentes 82 e 83. 

Fonte: Autoria própria 

Figura 2: Achados bucais em uma criança com SCZ (Sujeito 5): 
Presença de cárie dentária, palato atrésico e hiperplasia gengival. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 3: Achados bucais em uma criança com SCZ (Sujeito 7): Mordida 
aberta anterior e hiperplasia gengival generalizada. 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 4: Achados bucais em uma criança com SCZ (Sujeito 8): Presença de 
anomalias dentárias 71 e 81 e mordida aberta anterior 

 
Fonte: Autoria própria 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Achados bucais em uma criança com SCZ (Sujeito 6): Acúmulo de 
biofilme dentário. 

 
Fonte: Autoria própria 
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4. DISCUSSÃO  

 

Este artigo traz uma série de casos em que todas as crianças com SCZ 

apresentaram pelo menos um dos aspectos bucais avaliados, desses pacientes, 

um apresentou 18 dentes cariados (ceo-d=18). Esta criança, apesar de ter 38 

meses de idade, foi a única na amostra a prolongar a demanda de aleitamento 

materno. Além disso, a escovação era realizada uma vez ao dia, refletindo o 

aspecto clínico de biofilme visível. 

A Cárie na Primeira Infância (CPI) pode ser definida como a presença de ≥1 cárie 

(lesões não cavitadas ou cavitadas), perdidos (devido a cárie) ou em qualquer 

dente decíduo de uma criança com idade ≤71 meses (AMERICAN DENTAL 

ASSOCIATION, 2009). Sabe-se que a CPI é desproporcionalmente encontrada 

em certos segmentos da população infantil (WESTON-PRICE, et al., 2018) e 

essa questão permanece incerta em relação às crianças com SCZ, uma vez que 

não existem estudos publicados para uma análise comparativa. 

Nas últimas décadas, pesquisadores de vários países analisaram uma possível 

associação entre vários fatores de risco e a CPI. Kirthiga et al (2019) revisaram 

sistematicamente a literatura e identificaram que os dois fatores de risco mais 

fortes associados à CPI foram a presença de defeitos no esmalte e altos níveis 

de Streptococcus mutans. Fatores de risco secundários significativos foram 

presença de cárie dentinária, consumo frequente de alimentos adoçados, falta 

de higiene bucal e presença de biofilme visível.  

Em outra revisão sistemática, Moynihan et al (2019) detectaram que a 

amamentação até os 2 anos de idade não aumenta o risco de CPI em 

comparação com a amamentaçãon natural até 1 ano. Segundo os autores, 

fornecer acesso à água fluoretada, limitar o uso de açúcares em mamadeiras e 

alimentos complementares são abordagens justificadas para a prevenção da 

CPI.  

No presente estudo, o hábito noturno de mamadeira estava ausente em apenas 

quatro crianças. Desses, três foram submetidos à gastrostomia cirúrgica para 

nutrição enteral.   
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Para áreas sem acesso ao abastecimento público de água fluoretada, como o 

município de Maceió, é necessária a exposição ao fluoreto por meios alternativos 

(MOYNIHAN, et al., 2019). Como esperado, o grupo de crianças atendidas pelo 

centro de referência em atendimento odontológico, realizavam escovação de 

dentes com creme dental com flúor. A American Dental Association (2014) 

recomenda escovar os dentes usando creme dental com flúor duas vezes por 

dia (manhã e noite) em uma quantidade não superior a um esfregaço ou do 

tamanho de um grão de arroz cru desde a erupção do primeiro dente.  

Neste estudo, embora os pais/responsáveis relataram práticas adequadas de 

higiene bucal, 8 de 12 crianças (66,6%) apresentaram biofilme visível. A 

explicação para esses resultados pode estar teoricamente relacionada à 

dificuldade dos cuidadores em efetivamente escovar os dentes da criança, 

provavelmente devido ao tônus muscular e a comportamentos indesejáveis, 

como irritabilidade e choro. 

Quanto aos defeitos do esmalte, outro aspecto observado foi a presença de 

dentes com opacidade e hipoplasia, principalmente nos dentes anteriores, em 

apenas duas crianças livres de cárie. Esse achado tende a discordar da literatura 

(SIQUEIRA, et al., 2018), que apontam que crianças com microcefalia por SCZ 

apresentam maiores defeitos de esmalte nos dentes decíduos e isso aumenta o 

risco de cárie dentária.  

Gerlach et al (2000) relataram que alterações nutricionais, distúrbios da perfusão 

vascular, bem como distúrbios no metabolismo do cálcio podem causar defeitos 

no esmalte, sendo os mais graves em crianças com menor tempo de gestação, 

asfixia neonatal, baixo peso ao nascer e desnutrição. Portanto, é importante 

investigar se as crianças com SCZ nasceram pré-termo (idade gestacional com 

menos de 37 semanas), com peso normal e nutridas. Waes e Stöckli (2014) 

consideram que o tipo e a forma do defeito estão relacionados ao 

desenvolvimento cronológico dos dentes afetados, bem como à duração (aguda 

ou crônica) e à intensidade dos fatores etiológicos nos dentes em formação. 

 

Dados sobre a frequência de hábitos deletérios orais indicaram que nove (75%) 

indivíduos exibiram pelo menos uma parafunção. A maioria dos pacientes 
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apresentava sinais e / ou sintomas de bruxismo (58,3%), o que representa um 

desafio para o atendimento odontológico. Esse resultado supera os de Siqueira 

et al (2018) que relataram bruxismo em 20,3% das crianças com SCZ. Além 

disso, há também uma discrepância considerável na literatura em relação à 

prevalência de bruxismo em crianças normoreactivas (5,9% a 49,6%) e essas 

variações apresentam possíveis associações com os critérios diagnósticos 

utilizados nos estudos  (MACHADO, et al., 2014).     

  

De acordo com os critérios mínimos da Academia Americana de Medicina do 

Sono (2001) o bruxismo infantil é caracterizado por atividade noturna e/ou diurna 

involuntária dos músculos mastigatórios, rítmicos ou espasmódicos, com relato 

dos pais sobre o ranger ou apertar dos dentes da criança. Vários fatores 

etiológicos podem estar associados a esse distúrbio, como fatores locais, 

sistêmicos, hereditários, psicossociais e comportamentais (LOBBEZOO, et al., 

2006; RIOS, et al., 2018) o que tende a dificultar sua identificação, 

principalmente em indivíduos com algum tipo de deficiência. 

Devido ao amplo espectro de características clínicas e do desenvolvimento 

neurológico em crianças com sequelas de infecção por ZIKV, a avaliação do fator 

de risco psicológico para bruxismo, como estresse e ansiedade, dependerá da 

experiência profissional. Inicialmente, o dentista precisa coletar o máximo de 

informações possível através da anamnese, pois as crianças não conseguem 

verbalizar seus sentimentos. Outra estratégia deve ser focada na detecção de 

distúrbios neurológicos que possam explicar os movimentos anormais da boca 

e da mandíbula durante o sono (MACHADO, et al., 2014).  

Os casos estudados apresentam irritabilidade crônica e convulsões em 

diferentes intensidades e frequências. Nesse contexto, é importante se 

comunicar com o neurologista para analisar a necessidade de ajustar doses de 

drogas anticonvulsivantes na presença de bruxismo associado ao relato de 

agitação constante da criança (LOBBEZOO, et al., 2006). 

Outra característica oral encontrada nas crianças estudadas foi a presença de 

mordida aberta anterior. De acordo com um estudo recente (EFTEKHARIAN, et 

al., 2019),  existe uma relação significante entre os hábitos de sucção com o 
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aumento da prevalência de mordida aberta anterior. Os autores enfatizam que, 

nos primeiros 3-4 anos de vida, o dano é mais limitado à parte anterior e pelo 

menos dois anos de hábitos de sucção não nutricionais são necessários para 

produzir efeitos específicos na oclusão.  

Assim, em nossa pesquisa, seria precoce apontar a relação entre a sucção de 

chupeta e a má oclusão detectada, devido às cinco crianças com o hábito 

instalado, apenas duas (16,6%) apresentaram mordida aberta anterior. Além 

desse fator ambiental, também é necessário considerar a influência de outras 

causas, como hereditariedade ou uma possível característica dento-facial da 

síndrome.  

Entre crianças com alguma deficiência congênita, em particular aquelas com 

alterações no sistema nervoso, é possível verificar frequentemente parâmetros 

alterados de oclusão. Vellappally et al (2014)  investigaram crianças com 

complicações neurológicas, incluindo paralisia cerebral, síndrome de Down e 

déficit intelectual e das 243 amostras examinadas, 93% apresentam algum tipo 

de má oclusão, necessitando de tratamento ortodôntico. 

O presente estudo encontrou alterações no formato do palato de cinco 

indivíduos. Existem evidências científicas de uma forte associação entre 

crescimento orofacial anormal, como palato ogival e distúrbios respiratórios do 

sono (LUZZI, et al., 2019; HUANG, et al., 2019).       

Entretanto, Milanesi et al (2018) relataram que a profundidade do palato duro 

pode não ser relacionado como uma consequência da respiração bucal e além 

disso, alertaram que o tempo do uso da chupeta associada à redução da largura 

do palato e posição alterada da língua no assoalho da boca, pode estar 

correlacionado com as alterações na forma do palato duro. Essas confirmações 

podem ajudar a explicar a prevalência (41,6%) de palato atrésico em nossa 

pesquisa.  

Em uma criança (sujeito 8) foi observada discreta alteração na forma da coroa 

dos dentes 71 e 81, que apresentam borda incisal irregular e semelhante a ponta 

da cúspide. Ao mesmo tempo em que outras anomalias dentárias não foram 

encontradas nesta amostra, tais como alterações no tamanho e no número de 
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dentes. Shrestha et al (2015) enfatizam que, embora assintomáticas, essas 

anomalias dentárias podem levar a problemas clínicos que incluem estética 

comprometida, interferência oclusal, fratura acidental da cúspide, interferência 

no espaço da língua, causando dificuldade na fala e mastigação. Portanto, é 

importante compreender os vários critérios de diagnóstico e estratégias de 

tratamento apropriadas. 

Nossos achados também envolveram a presença de hiperplasia gengival em 

cinco pacientes, na forma de crescimento gengival generalizado ou de 

fibrose/edema gengival localizado em áreas de erupção dentária. Esse 

fenômeno pode estar relacionado a fatores locais (acúmulo de biofilme) e a um 

efeito colateral da administração de alguns medicamentos, como 

anticonvulsivantes (hiperplasia gengival induzida por medicamentos) 

(SIQUEIRA, et al., 2018). 

Como a erupção dos dentes decíduos ocorre em uma ampla faixa etária 

cronológica, apenas cinco indivíduos (41,6%) estudados apresentaram dentição 

decídua completa. Neste estudo, um dente foi considerado em erupção quando 

qualquer parte de sua coroa era visível na cavidade oral. A erupção tardia foi 

considerada quando o dente não era visível na cavidade oral seis meses após a 

cronologia normal da erupção dentária, proposta por Lunt e Law (1974). 

Sete crianças (58,3%) com alteração da erupção dentária apresentaram 

ausência de pelo menos dois molares decíduos. Além desses dentes, nos 

sujeitos 1 e 11, um dos dentes anteriores não irrompidos também foi encontrado. 

Da mesma forma, Siqueira et al (2018) relataram que crianças com microcefalia 

apresentam maiores atrasos na cronologia da erupção dos dentes decíduos do 

que crianças normoreactivas.  

Variações no tempo de erupção dos dentes decíduos são consideradas 

multifatoriais e dependem da etnia e comunidade dos bebês, provavelmente em 

resposta à variação de fatores ambientais, de desenvolvimento e genéticos. 

Alguns relatos (VISCARDI, et al., 1994; WANG, et al., 2019; WU, et al., 2019) 

associaram o parto prematuro e o baixo peso ao nascer com a erupção tardia 

dos dentes decíduos. Entretanto, ao analisar o impacto do sexo e da 
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prematuridade na cronologia da primeira erupção dentária decídua em crianças 

com microcefalia associada a ZIKV presumida ou confirmada, Aguiar et al (2018) 

citaram que as meninas apresentaram menor tempo médio de erupção quando 

comparadas aos meninos em idade cronológica e idade corrigida para 

prematuridade. 

Neste estudo, algumas crianças utilizam alimentação parenteral e outras 

apresentam dieta de consistência líquido-pastosa por mamadeira. De fato, a falta 

de mastigação de alimentos sólidos pode não estimular a ruptura da mucosa 

gengival e, consequentemente, inibir a erupção dentária. Essa relação tende a 

ser considerada uma "via de mão dupla". A literatura (SIQUEIRA, et al., 2018; 

AGUIAR, et al., 2018; MINIĆ, et al., 2013) apontam que o atraso na erupção da 

dentição decídua pode interferir nos padrões mastigatórios e causar problemas 

alimentares, contribuindo para a desnutrição e para o desenvolvimento de más 

oclusões.  

Os autores reconhecem que o uso de amostragem por conveniência e a falta de 

grupo controle são as principais limitações de nosso estudo. Outra restrição foi 

a ausência de informações radiográficas, pois apenas alterações através de 

achado anamnésico e exame clínico puderam ser avaliadas. Dessa forma, 

acredita-se que é cedo para apontar os achados bucais observados nesta 

pesquisa como sinais patognomônicos da síndrome ou casos ocasionais. 

Portanto, sugere-se a realização futura de estudos comparativos e longitudinais 

com maior tamanho amostral, além da necessidade de testes complementares. 

A avaliação radiográfica panorâmica pode auxiliar na identificação de outras 

anomalias dentárias e elucidar se os casos de erupção dentária tardia diferem 

apenas do tempo normal de erupção ou da ausência de formação de germes 

dentários. Nos casos de confirmação radiográfica do atraso na erupção dentária 

devido à fibrose gengival, a criança deve ser tratada o mais rápido possível, 

expondo cirurgicamente o dente impactado através da ulectomia (SARAIVA, et 

al., 2005).   

Para finalizar, é essencial lembrar que as crianças com SCZ também são 

vulneráveis a uma variedade de condições secundárias de saúde, como doenças 
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respiratórias, desnutrição e doenças bucais, que persistirão na idade adulta 

devido à presença de sérios danos neurológicos. Assim, a promoção da saúde 

dessa população é imperativa. As orientações de promoção da saúde devem ser 

principalmente direcionadas aos familiares, pois geralmente são os principais 

cuidadores de crianças (PEREIRA, et al., 2017). 

Portanto, o dentista deve estar atento às necessidades educacionais e 

preventivas desses pacientes, fornecendo aos cuidadores uma orientação 

odontológica adequada nos primeiros meses de vida em relação à higiene bucal 

e hábitos alimentares, estabelecendo um programa preventivo com consultas 

regulares, controle adequado do biofilme dental e uso racional de flúor, 

proporcionando às crianças e sua família uma melhor qualidade de vida (LEITE 

E VARELLIS, 2016; CAVALCANTI, 2017; KUPER, et al., 2018). 

Assim, pensar na prevenção é o primeiro passo da linha de cuidados e 

considerar todas as crianças com microcefalia suspeita/confirmada, 

independentemente de ser da origem da SCZ. É também conviver com 

incertezas relacionadas ao comportamento do vírus no organismo e quais as 

possíveis mudanças no desenvolvimento infantil. 

Além disso, como não é questionado até quando as mudanças relacionadas à 

infecção congênita podem surgir, é fundamental fortalecer a vigilância dos 

marcos do desenvolvimento infantil de todas as crianças da Atenção Básica, 

principalmente aquelas cujas mães tiveram histórico de erupção cutânea durante 

a gestação. E, no desenvolvimento infantil, a saúde bucal é fundamental para 

que a criança cresça com dentes saudáveis e seja acompanhada por 

profissionais qualificados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base no desenho do estudo, os achados clínicos no grupo estudado, como 

presença de biofilme visível, bruxismo e erupção dentária retardada, nos levam 

a supor que algumas alterações bucais possam fazer parte do espectro 

fenotípico da SCZ. Generalizando nossos resultados, poderia potencialmente 

ajudar os dentistas a entender a importância de estabelecer o diagnóstico e a 

intervenção precoces das condições bucais, com uma abordagem 

multidisciplinar focada na promoção da saúde e no bem-estar individual. 
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7. ANEXOS  

 

Parecer do comitê local de ética em pesquisa.   

 

 

 

 


