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RESUMO 

 
 
As consequências da microcefalia associada à Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZ) e 
outras infecções congênitas no desenvolvimento dentário da criança afetada ainda não são 
bem conhecidas. Os objetivos deste estudo foram avaliar a frequência de alterações dentárias 
em crianças com microcefalia, analisar se há associação das alterações dentárias com a SCZ e 
verificar se a microcefalia é fator de risco para as alterações dentárias. Para isso, foram 
realizados dois estudos observacionais transversais e um estudo do tipo caso-controle. Um 
único examinador calibrado (Kappa > 0,8) avaliou a presença de alterações dentárias de 
número, forma e tamanho, alterações na cronologia e sequência de irrupção dentária e 
alterações no desenvolvimento do esmalte dentário em crianças com microcefalia, associada à 
SCZ e outras infecções congênitas, e em crianças normoreativas. Informações relacionadas à 
gestação da mãe e ao nascimento da criança foram coletadas e um questionário 
socioeconômico foi aplicado. Os dados foram avaliados descritivamente e, como testes de 
associação, foram utilizados o teste do Qui-quadrado e Exato de Fisher, considerando um 
nível de significância de 5% (estudos 2 e 3). A amostra do primeiro estudo foi composta por 
49 crianças entre 7 e 35 meses de idade apresentando microcefalia associada à SCZ. As 
alterações mais prevalentes foram as relacionadas à cronologia de irrupção (93,9%; IC95%= 
89–99%), às alterações no desenvolvimento do esmalte dentário (76,1%; IC95%= 64–88%) e 
sequência de irrupção dentária (71,7%; IC95%= 60–84%). No segundo estudo, 62 crianças, 
com idade entre 7 e 35 meses, portadoras de microcefalia associada à SCZ e outras infecções 
congênitas compuseram a amostra. Não houve associação estatisticamente significativa entre 
a  SCZ e a presença de alteração na cronologia (p = 1,00) e sequência de irrupção dentária (p 
= 0,16) e de desenvolvimento do esmalte dentário (p = 1,00). No estudo de caso-controle, 81 
crianças entre 30 e 35 meses de idade, normoreativas e portadoras de microcefalia, fizeram 
parte da amostra, a qual, após identificadas as frequências de cada uma das alterações 
dentárias, foi emparelhada pelo sexo e idade, na proporção 1:1, e alocadas nos grupos caso 
(presença de alterações dentárias) e controle (ausência de alterações dentárias). A presença de 
microcefalia mostrou-se estatisticamente associada ao atraso na irrupção dentária (p < 0,001), 
à presença de alterações na sequência de irrupção dentária (p < 0,001) e de defeitos no 
esmalte dentário (p < 0,001). Concluiu-se que as crianças com microcefalia associada à SCZ 
apresentaram atraso na irrupção dentária, alterações na sequência irruptiva e opacidade do 
esmalte dos dentes decíduos, no entanto, a infecção pelo vírus Zika não foi associada à 
ocorrência dessas alterações dentárias. A microcefalia, independente de sua etiologia, é fator 
de risco para alterações relacionadas ao processo de irrupção dentária e ao desenvolvimento 
do esmalte dos dentes decíduos. 
 

Palavras-chave: Microcefalia, Anormalidades dentárias, Zika vírus. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 



 

  

ABSTRACT 
 

The consequences of microcephaly associated with Congenital Zika Virus Syndrome (CZS) 
and other congenital infections on the dental development of the affected child are not well 
known. The objectives of this study were to evaluate the frequency of dental alterations in 
children with microcephaly, to analyze if there is an association of dental alterations with 
CZS, and to verify if microcephaly is a risk factor for dental alterations. For this, two cross-
sectional observational studies and one case-control study were performed. A single 
calibrated examiner (Kappa > 0,8) evaluated the presence of dental alterations of number, 
shape and size, alterations in the chronology and sequence of tooth eruption, and alterations in 
the tooth enamel development in children with CZS and other congenital infections, as well as 
in normoreactive children. Information related to mothers’ pregnancies and child births were 
collected and a socioeconomic questionnaire was applied. Data were descriptively evaluated 
and chi-square test and Fisher’s exact test were used as association tests considering a 
significance level of 5% (studies 2 and 3). The first study sample consisted of 49 children 
between 7 and 35 months of age with CZS-associated microcephaly. The most prevalent 
alterations were related to the eruption chronology (93.9%), changes in the development of 
the enamel (76.1%) and the dental eruption sequence (71.7%). Next, 62 children aged 7 to 35 
months with CZS-associated microcephaly and other congenital infections comprised the 
sample in the second study. There was no statistically significant association between CZS 
and the presence of changes in chronology (p = 1.00), sequence of tooth eruption (p = 0.16) 
and tooth enamel development (p = 1.00). In the case-control study, 81 normoreactive 
children and children with microcephaly between 30 and 35 months of age were part of the 
sample, which were then paired by gender and age at a 1:1 ratio after identifying the 
frequencies of each of the dental alterations, and then allocated to the case (presence of dental 
changes) or control (absence of dental changes) groups. The presence of microcephaly was 
statistically associated with delayed tooth eruption (p<0.001), the presence of changes in tooth 
eruption sequence (p<0.001) and dental enamel defects (p<0.001). It was concluded that 
children with CZS-associated microcephaly had delayed dental eruption, alterations in the 
eruptive sequence and hypomineralization of primary tooth enamel; however, a Zika virus 
infection was not associated with these dental changes. A microcephaly, regardless of its 
etiology, is a risk factor for changes related to the tooth eruption process and the development 
of primary tooth enamel. 
It is concluded that microcephaly associated with CZS and other congenital infections is a risk 
factor for delayed tooth eruption, alterations in the eruptive sequence and defects in dental 
enamel development occurring.  
 
Keywords: Microcephaly, Tooth Abnormalities , Zika Virus 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico apresentado a seguir encontra-se dividido em três partes: (i) 

Microcefalia, (ii) Infecções Congênitas e (iii) Odontogênese. 

 Deste modo, a primeira parte apresenta uma introdução sucinta, descrevendo o 

conceito de microcefalia, dados epidemiológicos e os agentes etiológicos relacionados a essa 

malformação congênita. 

A segunda parte apresenta os principais patógenos associados às infecções congênitas, 

dando ênfase à infecção causada pelo Zika Vírus. 

A terceira parte descreve o desenvolvimento dentário e relata as alterações ocorridas 

nesse processo, em relação à irrupção dentária, ao desenvolvimento do esmalte dentário e ao 

número e forma dos dentes. 

 

1.1 MICROCEFALIA  

 

1.1.1 Conceito 

 

A microcefalia é uma condição neurológica na qual o cérebro não se desenvolve de 

maneira adequada. Sua causa pode estar relacionada a alterações na neurogênese, 

sinaptogênese e migração neuronal, em decorrência de defeitos genéticos ou da ação de 

agentes ambientais (infecciosos, químicos e nutricionais), os quais podem interferir no 

desenvolvimento cortical do encéfalo. O fechamento prematuro das suturas cranianas, a 

cranioestenose, também relacionada a causas ambientais e genéticas, constitui outra causa 

frequente de microcefalia (WOODS e PARKER, 2013; FAHEEM et al., 2015; CAROD-

ARTAL, 2016; PIRES et al., 2019). 

Podem ser classificadas em primárias ou congênitas, se presentes ao nascimento, por 

anomalias genéticas/cromossômicas ou ambientais, e secundárias, quando se desenvolvem 

após o nascimento. Trata-se de um sinal clínico caracterizado pela redução da circunferência 

da cabeça no sentido occipito-frontal, quando comparado aos padrões preconizados para idade 

e sexo e é identificado por meio da medição do Perímetro Cefálico (PC) (FAHEEM et al., 

2015; CAROD-ARTAL, 2016; PIRES et al., 2019). 

O perímetro cefálico consiste em um dos parâmetros antropométricos avaliados de 

forma rotineira, durante as consultas pediátricas, a fim de monitorar possíveis desvios de 

desenvolvimento e identificar doenças neurológicas (MCELRATH, 2010). 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), considera-se microcefalia quando 

o PC apresenta medida menor que dois desvios-padrão abaixo da média para idade e sexo do 

indivíduo. Se essa medida for menor que três desvios-padrão, é definida como microcefalia 

grave (BRASIL, 2015). 

A partir do ano de 2015, diante do surto de casos de microcefalia ocorrido no país, o 

Ministério da Saúde adotou, inicialmente, uma medida de PC ao nascimento mais sensível, de 

33 cm para ambos os sexos em crianças a termo (37 ou mais semanas de gestação), visando 

identificar o maior número de recém-nascidos para investigação (BRASIL, 2015). 

Posteriormente, diante de novas evidências científicas, esta medida de referência do PC foi 

reduzida para 32 cm (BRASIL, 2015).   

No ano seguinte, uma definição padrão internacional para microcefalia foi adotada, 

sendo aplicada para crianças a termo, o valor de PC ≤ 31,5 cm para meninas e ≤ 31,9 cm para 

meninos, aferidas após as primeiras 48 horas de vida. No caso das crianças pré-termo (idade 

gestacional menor que 37 semanas), considera-se, para medição realizada após as primeiras 

48 horas, PC menor que 2 desvios-padrão, segundo a curva de crescimento da InterGrowth, de 

acordo com a idade gestacional e sexo (BRASIL, 2016). 

Para medição do PC nas primeiras 24-48 horas de vida, a OMS recomendou os 

parâmetros de InterGrowth para crianças pré-termo e termo de ambos os sexos (BRASIL, 

2016). 

 

 

1.1.2 Epidemiologia 

 

Entre os anos de 2000 e 2014, foram registrados 2.464 nascidos vivos com 

microcefalia no Brasil, com média anual de 164 casos. Em 2015, essa média aumentou em 

nove vezes, totalizando 1.608 casos. Nesse mesmo ano, o coeficiente de prevalência de 

microcefalia ao nascimento no Brasil foi 54,6 casos por 100 mil nascidos vivos, sendo a 

região Nordeste a que apresentou o maior coeficiente, 139 casos por 100 mil nascidos vivos, 

correspondendo a 28 vezes a média anual dos coeficientes para essa região no período de 

2000 a 2014 (05 casos por 100 mil nascidos vivos) (MARINHO et al., 2016). 

Desde então, o Ministério da Saúde intensificou a investigação de casos de 

microcefalia em recém-nascidos, especialmente na região Nordeste do país, uma vez que 71% 

dos casos registrados naquele ano eram dessa região, sendo 337 deles no estado do Rio 

Grande do Norte (MARINHO et al., 2016). 
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O boletim epidemiológico mais atual de monitoramento integrado de alterações no 

crescimento e desenvolvimento relacionadas à infecção pelo vírus Zika e outras etiologias 

infecciosas do Ministério da Saúde apontou 2.865 casos confirmados entre novembro de 2015 

e dezembro de 2018, com maior concentração na região Nordeste (1.883 casos) (BRASIL, 

2019). 

No Rio Grande do Norte, entre 2014 e 2019, foram registrados 541 casos suspeitos 

de microcefalia e outras malformações relacionadas às infecções congênitas como Zika e 

STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus ou herpes simples) (BRASIL, 

2019). 

 

1.1.3 Etiologia 

 
As principais causas de microcefalia estão divididas em genéticas, perinatais, pós-

natais e ambientais. Dentre as causas genéticas, está a chamada microcefalia verdadeira, 

associada a defeitos genéticos de herança autossômica recessiva que reduzem o volume 

cerebral e causam déficit intelectual não progressivo e as microcefalias associadas a 

síndromes genéticas como as Síndromes de Aicardi-Goutiéres, de Rett e de Edwards que 

apresentam manifestações neurológicas progressivas (PIRES et al., 2019). 

Nas causas perinatais, a microcefalia é observada nos dois primeiros anos de vida e 

associam-se a doenças como a encefalopatia hipóxico-isquêmica, hemorragia intracraniana e 

trauma obstétrico. Já a microcefalia por causas pós-natais está relacionada a doenças crônicas 

e desnutrição, as quais levam ao hipodesenvolvimento geral da criança (PIRES et al., 2019). 

São consideradas causas ambientais, além das infecções congênitas, a exposição 

materna a drogas, substâncias tóxicas, radiação, entre outros (PIRES et al., 2019).  

 

1.2 INFECÇÕES CONGÊNITAS 

 

Durante o período gestacional, algumas doenças infecciosas podem ser transmitidas 

ao feto pela placenta ou no momento parto (PIRES et al., 2019). 

A ocorrência de sífilis congênita pode ser considerada um evento sentinela em saúde, 

por refletir a falha tanto nos programas de controle quanto dos serviços de atendimento pré-

natal oferecidos à população, uma vez que consiste em uma afecção possível de ser prevenida 

ou tratada eficientemente intra-útero. Morbidade expressiva pode ser observada nos casos em 

que a infecção fetal ocorre nos dois primeiros meses de gestação. Quando acontece no terceiro 
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trimestre, 60% das crianças infectadas nascem assintomáticas. Quando sintomáticas, 

observam-se lesões ósseas, neurológicas, pulmonares, renais, oculares, entre outras 

(PINHATA e YAMAMOTO, 1999). 

Citomegalovírus (CMV) são os agentes mais comuns de infecção congênita no 

homem. Cerca de 10% das crianças infectadas intra-útero apresentarão sintomas ao nascer, 

caracterizando a infecção congênita por CMV que inclui inúmeras manifestações, dentre elas, 

as neurológicas, como microcefalia, calcificações intracranianas, dificuldade visual e auditiva 

(PINHATA e YAMAMOTO, 1999). 

Na toxoplasmose congênita, o feto só se torna infectado quando a mãe adquire a 

infecção aguda durante a gestação. Suas manifestações, dentre outras, nas crianças 

sintomáticas compreendem lesões oculares, encefalite, microcefalia ou hidrocefalia 

(PINHATA e YAMAMOTO, 1999). 

Até o ano de 2015, as infecções intrauterinas mais frequentes estavam relacionadas 

aos patógenos causadores da sífilis (S), da toxoplasmose (TO), da rubéola (R), 

citomegalovírus (C) e herpes simples (H), compondo o acrônimo STORCH (FORD-JONES, 

1999). 

Devido à epidemia do vírus Zika observada no país no primeiro semestre de 2015, os 

médicos da região Nordeste, a mais gravemente afetada pelo surto, observaram uma forte 

relação entre microcefalia e a infecção por esse vírus durante a gestação. A partir daí, o 

monitoramento das malformações congênitas decorrentes de infecções durante a gestação 

tornou-se integrado e o vírus Zika (Z) foi adicionado ao acrônimo STORCH, ampliando-o 

para STORCH + ZIKA (BRASIL, 2017). 

 

1.2.1 Infecção pelo vírus Zika 

 

O vírus Zika foi identificado, inicialmente, em macacos da floresta de Zika, na 

África, no ano de 1947 (DICK; KITCHEN; HADDOW, 1952). Trata-se de um arbovírus, do 

gênero Flavivirus e seu primeiro surto ocorreu em 2007, na Micronésia, onde foi isolado nos 

mosquitos Aedes aegypti (DUFFY; CHEN; HANCOCK, 2009. Posteriormente, em 2013, um 

novo surto foi observado na Polinésia Francesa (CAO-LORMEAU et al., 2014). 

No final de 2014, houve, no Brasil, especialmente na região Nordeste, relatos de 

casos de uma doença aparentemente leve, que causava febre baixa, manchas no corpo, prurido 

e que desaparecia sem tratamento dentro de poucos dias. Em abril de 2015, o vírus Zika foi 

identificado no estado da Bahia (BRASIL, 2017). 
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O quadro clínico da doença é variado, podendo não apresentar sintomas, ou 

apresentar manifestações leves e autolimitadas ou causar complicações neurológicas graves 

(FALUYI et al., 2016; CALVET; SANTOS; SEQUEIRA, 2016; MO; ALFEREZ SALADA; 

TAMBYAH, 2016).  

Quando sintomática, em cerca de 20% dos casos, a infecção pelo vírus Zika pode 

apresentar febre baixa, exantema maculopapular mais acentuada, quando comparada a outras 

doenças exantemáticas, artralgia, mialgia, cefaleia e hiperemia conjuntival (FAHEEM et al., 

2015; FALUYI et al., 2016; CALVET; SANTOS; SEQUEIRA, 2016; MO; ALFEREZ 

SALADA; TAMBYAH, 2016).  

Em princípio, baseando-se nos poucos relatos sobre a doença, a infecção pelo vírus 

Zika no Brasil não demandava muita preocupação, uma vez que a descrição de casos graves 

ou fatais era escassa na literatura. No entanto, no segundo semestre de 2015, diante da 

possível relação da doença com o aumento expressivo de casos de internações decorrentes de 

sintomas neurológicos observados em alguns hospitais da região Nordeste, exames foram 

realizados e identificaram o vírus Zika em algumas amostras de sangue desses pacientes, 

reforçando tal hipótese (BRASIL, 2017). 

Em outubro daquele mesmo ano, a Secretaria de Saúde de Pernambuco comunicou 

ao Ministério da Saúde, um crescimento significativo no número de recém-nascidos com 

microcefalia (BRASIL, 2017). Essa alteração no padrão epidemiológico de ocorrências de 

microcefalias também foi observada em outros estados da região Nordeste, determinando a 

declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo 

Ministério da Saúde, previsto para casos que demandem medidas urgentes de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública (GARCIA, 2018). 

A associação temporal entre a epidemia do vírus Zika e a ocorrência de casos de 

microcefalia, cujo quadro clínico era sugestivo de infecção congênita, baseado nos relatos de 

manifestações clínicas compatíveis com a infecção por esse vírus durante a gestação, 

direcionou a investigação etiológica para a pesquisa desse agente (BRASIL, 2017; GARCIA, 

2018). 

As evidências dessa associação foram sendo fortalecidas por meio de pesquisas 

realizadas em todo país. A presença de material genético do vírus Zika no líquido amniótico 

de duas gestantes da Paraíba, cujos fetos tinham sido diagnosticados com microcefalia por 

exame de imagem e os resultados positivos em materiais biológicos coletados de recém-

nascido com microcefalia e graves alterações articulares e que foi a óbito no estado do Ceará, 

resultaram na declaração pioneira de confirmação da associação do vírus Zika e a ocorrência 
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de microcefalia pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2015; BRASIL, 2017; OLIVEIRA et al., 

2016; CORDEIRO et al., 2016). 

A microcefalia é apenas uma das manifestações que fazem parte de um quadro 

denominado Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZ), caracterizado pela presença de outras 

manifestações importantes como calcificações cerebrais, problemas articulares, convulsões, 

problemas visuais, entre outros, indicando a necessidade de atenção profissional 

multidisciplinar (CARDOSO, 2015; EICKMANN et al., 2016; COSTELLO, et al, 2016).    

Apesar de ainda não se conhecer as consequências dessa síndrome para a saúde e a 

expectativa de vida das crianças acometidas, sua severidade causa prejuízos evidentes no 

crescimento e desenvolvimento em um grande número delas (EICKMANN et al., 2016; 

CAROD-ARTAL, 2016; COSTELLO, et al, 2016). 

Estudos recentes observaram alterações no desenvolvimento dentário de crianças 

com microcefalia associada à Síndrome Congênita do Zika Vírus, dentre elas, defeitos no 

esmalte dentário, atraso e alteração na sequência da irrupção dentária (SIQUEIRA, SANTOS, 

CABRAL, 2018; AGUIAR et al., 2019). 

 

 

1.3 DESENVOLVIMENTO DENTÁRIO – ODONTOGÊNESE 

 

A odontogênese, processo de desenvolvimento do dente, inicia-se por volta da sexta 

semana de vida intrauterina, por influência das células que migraram da crista neural, e 

continua durante anos após o nascimento. Embriologicamente, a estrutura dentária origina-se 

do ectoderma e mesoderma da cavidade bucal primitiva, sendo que o ectoderma originará o 

órgão do esmalte, responsável pela formação do esmalte dentário, e o mesoderma formará a 

papila dentária, a qual se diferenciará em polpa dentária e dentina. O mesoderma também dará 

origem ao saco dentário, responsável pela formação do periodonto de inserção do dente 

(KATCHBURIAN; ARANA, 2005). 

Os germes dentais se desenvolvem de forma contínua, seguindo três estágios 

consecutivos: botão, capuz e campânula. As estruturas do arco inferior apresentam o 

desenvolvimento mais adiantado em relação às estruturas do arco superior, assim como as 

anteriores em relação às posteriores (KATCHBURIAN; ARANA, 2005).  

Seguem padrão histológico definido, obedecendo as fases de desenvolvimento de 

iniciação, histodiferenciação, morfodiferenciação, aposição, calcificação e irrupção, as quais 

são sensíveis a induções de natureza modificante. Em algumas situações, podem ocorrer 
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perturbações que causam modificação na fisiologia e morfologia dos tecidos, afetando suas 

partes internas e externas (BÖNECKER; FERREIRA; BIRMAN, 2002). 

 

1.3.1 Irrupção dentária – cronologia e sequência 

 

A irrupção dentária é uma das fases do processo irruptivo, que seu tem início na 

odontogênese, caracterizada pelo momento em que os dentes surgem na cavidade bucal. A 

idade em que este processo ocorre corresponde à cronologia de irrupção, enquanto a 

sequência de irrupção é representada pela ordem com que os dentes surgem no rebordo 

alveolar. A dentadura decídua, geralmente, completa-se entre os 24 e 30 meses de idade, com 

a irrupção dos segundos molares decíduos superiores e inferiores (TOLEDO, 1996). 

Estudos com o objetivo de conhecer a cronologia de irrupção dentária demonstraram 

que esse processo pode apresentar variações (LUNT, LAW, 1974; HADDAD, 1997). 

Diversos fatores podem estar relacionados às diferenças observadas na cronologia de irrupção 

entre as populações, dentre eles estão a prematuridade e o baixo peso ao nascimento 

(HADDAD, 1997; TERRA, 2009). 

O estudo de Siqueira et al. (2018) encontrou alterações na cronologia e sequência de 

irrupção dentária em crianças com microcefalia, quando comparadas com crianças 

normoreativas.  

Aguiar et al. (2019), ao avaliarem a cronologia de irrupção dentária em 74 crianças 

com microcefalia associada à SCZ, também observaram atraso na irrupção do primeiro dente 

decíduo, que ocorreu por volta de 12 meses de idade.  

 

 

1.3.2 Alterações de desenvolvimento do esmalte dentário 

 

O esmalte dentário consiste no tecido mais mineralizado do organismo, 

completamente acelular, altamente inorgânico, sendo extremamente duro. Sua translucidez 

varia de acordo com o seu grau de mineralização. Sua formação, a amelogênese, inicia na 

vida intrauterina, passando por dois estágios principais: o secretório e o de maturação. No 

primeiro, a matriz do esmalte é estabelecida e, no segundo, ocorre a sua mineralização. O 

estágio de maturação é dividido em fase inicial (na qual o esmalte encontra-se grosseiro, 

branco e relativamente mole) e fase tardia (na qual ocorre a substituição pelo esmalte final, 

translúcido e duro (NEVILLE et al., 1995).  
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As células que formam o esmalte dentário, os ameloblastos, são extremamente 

sensíveis e fatores de ordem sistêmica, local ou hereditária podem causar anormalidades nos 

períodos pré, peri ou pós-natal desse processo, marcando permanentemente as superfícies dos 

dentes decíduos e/ou permanentes (KATCHBURIAN; ARANA, 2005; LUNARDELLI; 

PERES, 2006). 

Fatores como o período da formação da coroa e intensidade do agente etiológico vão 

definir a extensão dessas anormalidades. Os fatores maternos que podem interferir no 

processo de deposição da matriz orgânica do esmalte, causando defeitos na estrutura dentária, 

estão relacionados à deficiência de vitamina A, responsável pelo crescimento dos 

ameloblastos, desnutrição durante a gestação e deficiência de cálcio e fósforo. Distúrbios 

sistêmicos, traumáticos, ambientais ou genéticos podem alterar o metabolismo durante a 

deposição da matriz orgânica do esmalte, provocando defeitos em sua estrutura (RIBAS; 

CZLUSNIAK, 2004, LUNARDELLI; PERES, 2006). 

Os Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte (DDE) consistem em alterações no 

aspecto normal do esmalte dentário, resultante de disfunções do órgão do esmalte. Podem ser 

classificados baseados em seu aspecto macroscópico em: opacidade demarcada, opacidade 

difusa e hipoplasia. (FDI, 1992).  

As opacidades resultam da agressão aos ameloblastos na fase de maturação ou 

mineralização da matriz.  São definidas como defeitos qualitativos, identificadas como 

anormalidade na translucidez do esmalte, caracterizadas por um esmalte com espessura 

normal e superfície lisa. Na opacidade demarcada, existe um limite claro e distinto do esmalte 

normal adjacente e pode apresentar coloração branca, creme, amarela ou marrom. O esmalte 

na opacidade difusa tem coloração branca, podendo ter distribuição linear, manchada ou 

confluente, não havendo limite claro com o esmalte adjacente. (FDI, 1992).  

Já a hipoplasia é definida como sendo um defeito quantitativo, envolvendo a 

superfície do esmalte e associado à redução em sua espessura, uma vez que a agressão ao 

ameloblasto ocorre no estágio de secreção da matriz. Pode ocorrer na forma de fóssulas, 

sulcos, ausência parcial ou total de esmalte sobre uma área considerável de dentina. O esmalte 

afetado pode ser translúcido ou opaco. Podem afetar ambas as dentições, apenas os dentes 

decíduos ou apenas os dentes permanente (FDI, 1992, PINHO et al., 2011). 

A prevalência de defeitos de desenvolvimento do esmalte nos dentes decíduos 

observada no estudo com 205 crianças na faixa etária de 1 a 3 anos, realizado no estado do 

Maranhão, por Pinho e colaboradores (2011), foi de 16%, sendo a hipoplasia o defeito mais 

frequente (68%). Outro estudo, realizado em Santa Catarina, avaliou 68 crianças na mesma 



19 
 

 

faixa etária e observou uma prevalência de DDE de 20,6%, sendo 14,7% para as opacidades e 

apenas 2,9% para a hipoplasia (COLLODEL et al., 2015). 

Diversos fatores já foram associados aos defeitos de desenvolvimento do esmalte. Os 

defeitos localizados limitados a um ou poucos dentes são causados por fatores como os 

traumas, infecções orais, anquilose e irradiação. Já os defeitos generalizados, que afetam a 

maioria dos dentes ou até a sua totalidade, são causados por fatores ambientais ou condições 

hereditárias. Dentre os principais fatores ambientais, estão as infecções sistêmicas, distúrbios 

neonatais, endócrinos e nutricionais (SMALL e MURRAY, 1978).  

Na dentição decídua, alguns estudos mostraram associação de baixo peso ao 

nascimento e a prematuridade com os defeitos de desenvolvimento do esmalte. No estudo do 

tipo caso-controle realizado por Lunardelli e Peres (2006), crianças prematuras apresentaram 

2,6 vezes mais chances de serem afetadas por algum tipo de defeito de desenvolvimento do 

esmalte do que crianças nascidas a termo. Guerra e Santos (2011) avaliaram 90 crianças, na 

faixa etária de 2 a 6 anos, nascidas prematuras, e encontraram 39% delas com defeitos no 

esmalte, sendo a opacidade, a de maior frequência (56%). 

Fatores sistêmicos, como infecções severas por doenças exantemáticas e desordens 

geradoras de febre, foram citadas por Pinkham e colaboradores (1996) como causadores de 

manifestações de defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário. Exantemas são manchas 

avermelhadas espalhadas na pele, podendo ser acompanhadas de coceira ou prurido, dor e 

ardor, sendo observadas em doenças como o sarampo, rubéola e varicela. O exantema 

acompanhado de febre deu origem à expressão conjunta para essas doenças de “febres 

exantemáticas”, as quais apresentam relação com casos de defeitos de desenvolvimento de 

esmalte dentário, uma vez que os ameloblastos, por serem células bastante sensíveis, diante de 

alterações metabólicas, podem ter sua deposição de esmalte alterada. A presença de febre 

exantemática é observada na infecção pelo vírus Zika, e, portanto, é possível que sua 

ocorrência durante a gestação possa causar defeitos no processo de formação do esmalte 

dentário (CONSOLARO, 2016). 

 A hipoplasia sistêmica também pode estar relacionada a distúrbios neurológicos, 

havendo relação entre a época em que os possíveis fatores etiológicos causaram o dano 

cerebral e a época de formação do esmalte defeituoso. A microcefalia pode ser acompanhada 

de distúrbios neurológicos (como a paralisia cerebral, epilepsia e retardo mental), o que 

reforça a hipótese de que crianças com essa malformação congênita podem apresentar dentes 

decíduos com defeitos no desenvolvimento do esmalte (MC DONALD e AVERY, 1995). 
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Esse tipo de defeito de esmalte quantitativo já foi observado em algumas infecções 

congênitas do acrônimo STORCH, como a sífilis, toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus 

(SEOW, 1991; JASKOLL et al., 2010; COSTA e COUTINHO, 2010).  

Ao compararem crianças de 0-2 anos de idade com e sem microcefalia, Siqueira et 

al. (2018) observaram que o grupo de crianças afetadas com a malformação congênita 

apresentaram maior probabilidade de exibir opacidades no esmalte dentário. 

 

 

1.3.3 Alterações dentárias de número e forma  

 

A ausência congênita de elementos dentários, a agenesia dentária, classifica-se, de 

acordo com o número de elementos faltantes, em: hipodontia (agenesia de 1 a 6 dentes), 

oligodontia (agenesia de mais de 6 dentes) e anodontia (agenesia de todos os dentes). A 

hiperdontia refere-se à presença de elementos dentários extras, denominados supranumerários. 

(NEVILLE, 2004). 

Um estudo retrospectivo com 240 crianças com faixa etária de 3 a 6 anos de idade, 

realizado no Mato Grosso do Sul, verificou a ocorrência de anomalia dentária em 3,75% da 

amostra, sendo 0,83% a prevalência de hipodontia e 0,41% a de hiperdontia. (URIO, 2007). 

A fusão e a geminação compreendem as anomalias relacionadas à forma dentária, 

sendo mais comum na dentição decídua.  A geminação consiste na tentativa de formação de 

dois dentes a partir de um único órgão do esmalte, originando um dente com coroa dupla e 

uma única cavidade pulpar. Na fusão, ocorre a união de dois germes dentários em 

desenvolvimento, formando uma única estrutura dentária, com uma coroa dupla e duas 

cavidades pulpares separadas. (NEVILLE, 2004). 

Balarotti (2003) identificou uma prevalência de 1,08% para dentes duplos (12 casos 

de fusão e um caso de geminação) na dentição decídua em um estudo realizado com 1200 

crianças entre 3 e 6 anos de idade na cidade de Londrina.  

Essas alterações podem resultar de distúrbios ocorridos durante os estágios de 

iniciação e proliferação da odontogênese. O controle genético parece exercer forte influência 

sobre o desenvolvimento dos dentes e numerosas síndromes hereditárias têm sido associadas a 

essas anomalias. Em relação às infecções congênitas, um dos três achados patognomônicos da 

sífilis congênita, que compõem a chamada “Tríade de Hutchinson”, é denominado dentes de 

Hutchinson e caracteriza-se pela alteração dentária de forma dos incisivos e molares 

permanentes (NEVILLE, 2004). 
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Alterações dentárias de forma foram observadas em crianças com microcefalia 

associada à Síndrome Congênita do Zika Vírus avaliadas no estudo recente de Siqueira et al. 

(2018). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a frequência de alterações dentárias em crianças com microcefalia associada 

à Síndrome Congênita do Zika Vírus e outras infeções congênitas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Artigo 1 

• Descrever as alterações dentárias relacionadas à cronologia e sequência de 

irrupção, as alterações dentárias de número, forma e tamanho e os defeitos do 

desenvolvimento do esmalte dentário de dentes decíduos de crianças com 

microcefalia associada à Síndrome Congênita do Zika Vírus. 

 

Artigo 2 

 

• Descrever as alterações dentárias de crianças com microcefalia associada à 

Síndrome Congênita do Zika Vírus e outras infecções congênitas. 

• Analisar a associação da Síndrome Congênita do Zika Vírus  e outras infecções 

congênitas com as alterações dentárias em crianças com microcefalia. 

 

Artigo 3 

 

• Descrever as alterações dentárias de crianças com microcefalia e crianças 

normoreativas. 

• Verificar se a microcefalia é fator de risco para o desenvolvimento de alterações 

dentárias. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 1 
Para submissão ao periódico  

Ciência e Saúde Coletiva 
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3 ARTIGO 1 

 

Alterações dentárias em crianças com microcefalia associada à Síndrome Congênita pelo 

Zika vírus. 

 

Resumo: 

O objetivo deste estudo foi descrever as alterações dentárias em crianças com microcefalia 

associada à Síndrome Congênita pelo Zika Vírus (SCZ) assistidas pelo Hospital Universitário 

Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no Brasil. Um único 

examinador calibrado (Kappa > 0,8) avaliou a presença de alterações dentárias de número, 

forma e tamanho, alterações na cronologia e sequência de irrupção dentária e defeitos no 

desenvolvimento do esmalte dentário em 49 crianças entre 7 e 35 meses de idade. Dados 

relacionados à gestação da mãe e ao nascimento da criança foram coletados e um questionário 

socioeconômico foi aplicado. Na análise descritiva, a média de idade das crianças foi de 26,41 

meses (DP= 7,86) e o perímetro cefálico médio ao nascer, 29,50 centímetros (DP= 2,25). As 

alterações mais prevalentes foram as relacionadas à cronologia de irrupção (93,9%; IC95%= 

89–99%), defeitos no desenvolvimento do esmalte dentário (76,1%; IC95%= 64–88%) e 

sequência de irrupção dentária (71,7%; IC95%= 60–84%). A alteração dentária de forma foi 

observada em 12,8% (IC95%= 2,2–21,8%) da amostra, e as relacionadas ao número, 2,1% 

(IC95%= 1–5%). Concluiu-se que as crianças com microcefalia associada à SCZ 

apresentaram atraso na irrupção dentária, alterações na sequência irruptiva e opacidade do 

esmalte dos dentes decíduos. 

Palavras-chave:  

Microcefalia, Anormalidades dentárias, Zika virus. 
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Introdução 

A microcefalia é uma condição neurológica na qual o cérebro não se desenvolve de 

maneira adequada. Trata-se de um sinal clínico caracterizado pela redução da circunferência 

da cabeça no sentido occipto-frontal, quando comparado aos padrões preconizados para idade 

e sexo e é identificado por meio da medição do Perímetro Cefálico1-3. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, considera-se microcefalia quando o perímetro cefálico apresenta medida 

menor que dois desvios-padrão abaixo da média para idade e sexo do indivíduo. Se essa 

medida for menor que três desvios-padrão, é definida como microcefalia grave4. 

Assim como outras malformações congênitas, apresenta etiologia complexa e 

multifatorial, envolvendo fatores genéticos, maternos e ambientais, dentre eles, infecções 

como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e Zika5,6.  

O Zika vírus, arbovírus membro do gênero Flavivirus, pertencente à família 

Flaviviridae, foi descoberto em 1947 em Uganda, na África, tendo sido isolado em um 

macaco Rhesus febril, na ilha de Zika7. O primeiro surto do vírus ocorreu em 2007, na Ilha de 

Yap, localizada na Micronésia, oeste do Oceano Pacífico, onde foi isolado nos mosquitos 

Aedes aegypti e, posteriormente, em 2013, na Polinésia Francesa8,9. 

Em abril de 2015, o vírus Zika foi identificado na Bahia em amostras de pessoas com 

doença exantemática e, posteriormente, laboratórios de referência de outros estados também 

identificaram a circulação desse agente, representando o primeiro surto de infecção por esse 

vírus no país10. 

O espectro clínico da infecção pelo vírus Zika pode variar de manifestação 

subclínica, sem percepção de sinais ou sintomas, passando por quadro de manifestações leves 

e autolimitadas, podendo apresentar complicações neurológicas11-13. 

Atualmente, sabe-se que a microcefalia é apenas uma das manifestações que fazem 

parte do quadro denominado Síndrome Congênita pelo Zika Vírus (SCZ). As crianças 
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afetadas por essa síndrome podem apresentar outras malformações cerebrais como 

calcificações difusas e/ou puntiformes, além de danos oculares, problemas articulares e 

convulsões, necessitando de atenção profissional multidisciplinar14-16. 

O boletim epidemiológico mais atual de monitoramento integrado de alterações no 

crescimento e desenvolvimento relacionadas à infecção pelo vírus Zika e outras etiologias 

infecciosas do Ministério da Saúde apontou 2.865 casos confirmados entre novembro de 2015 

e dezembro de 2018, com maior concentração na região Nordeste (1.883 casos)17.  

No Rio Grande do Norte, entre 2014 e 2019, foram registrados 541 casos suspeitos 

de microcefalia e outras malformações relacionadas às infecções congênitas como Zika e 

STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus ou herpes simples)17. 

Neste contexto, a Síndrome Congênita do Zika Vírus é alvo de pesquisas por todo o 

país, as quais visam identificar outras malformações congênitas presentes nos recém-nascidos 

afetados, além de acompanhar o seu crescimento e desenvolvimento geral, neurocognitivo e 

odontológico18-20. 

No que se refere aos aspectos odontológicos, sabe-se que o processo de 

desenvolvimento dos dentes decíduos ocorre entre a sexta e a décima semana de vida 

intrauterina, sendo o folículo dentário originado de células da crista neural, mesmo tecido 

embrionário de onde se forma o Sistema Nervoso Central. A ocorrência de distúrbios nesse 

período pode levar a alterações no desenvolvimento dos dentes, no padrão de cronologia e 

sequência de irrupção dentária21,22. Sendo assim, é possível que as crianças com microcefalia 

associada a infecções congênitas, como a infecção pelo vírus Zika, venham a apresentar tais 

alterações. 

Diante de tal hipótese, esse estudo teve como objetivo descrever as alterações em 

relação à cronologia e sequência de irrupção dentária, às alterações dentárias de número, 
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forma e tamanho e aos defeitos do desenvolvimento do esmalte dentário de dentes decíduos 

de crianças com microcefalia associada à Síndrome Congênita do Zika Vírus. 

 

Métodos 

O presente estudo, de delineamento transversal, foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Parecer: 1.717.592/CAAE 

58883116.1.0000.5537).  

 

População e Amostra 

A população do estudo foi constituída pelas crianças assistidas por um projeto de 

extensão do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

Foram incluídas, na amostra, as crianças que apresentavam idade entre 0 e 36 meses 

e microcefalia associada à Síndrome Congênita pelo Zika vírus, totalizando 49 crianças. 

Crianças com microcefalia associada a outro tipo de infecção congênita e fora da faixa etária 

estabelecida foram excluídas da amostra. 

 

Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no Ambulatório de Pediatria do HUOL no período de 

novembro de 2016 a novembro de 2018. 

Tendo sido devidamente autorizadas pelo Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, as crianças foram examinadas por uma única pesquisadora e os pais/responsáveis 

responderam um questionário com dados relacionados à gestação da mãe, ao nascimento da 

criança, condições demográficas e socioeconômicas. 
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O exame clínico bucal foi realizado em uma sala de atendimento médico, por uma 

única examinadora, previamente calibrada, respeitando o uso dos equipamentos de proteção 

individual. Para o exame, foram utilizados espelhos bucais planos no 3 (Golgran®) individuais 

e devidamente esterilizados, gazes estéreis e lanterna de cabeça (CREE T6 – VT-169 - DP®). 

As crianças foram examinadas empregando a técnica de posicionamento “joelho-joelho”23, 

com auxílio da almofada odontoconforto, e utilizando óculos escuros de proteção. Os dentes 

foram limpos previamente ao exame clínico, com auxílio de gazes estéreis, as quais também 

foram utilizadas para secagem dos elementos dentários no momento do exame. 

 Os dados coletados, anotados em fichas clínicas individuais foram: cronologia e 

sequência de irrupção dentária, alterações dentárias de número, tamanho e forma e defeitos de 

desenvolvimento do esmalte dentário.  

Para avaliação da cronologia e sequência de irrupção dos dentes decíduos, utilizou-se 

a tabela proposta por Logan e Kronfield24 e modificada por Lunt e Law25. Para a classificação 

de defeitos de desenvolvimento de esmalte, foi utilizado o índice modificado de defeitos de 

desenvolvimento de esmalte, o Índice DDE modificado26, o qual classifica os defeitos de 

esmalte em relação à alteração na sua translucidez (opacidade) e à redução na sua espessura 

(hipoplasia). 

Para a calibração intra-examinador, foi realizado o exame de 10% da amostra por 

duas vezes, respeitando o intervalo de uma semana. Os valores de concordância entre os pares 

de exames foram obtidos através do teste Kappa, o qual obteve o valor igual a 0,90. 

Informações médicas relativas à idade gestacional, peso e perímetro cefálico da criança 

ao nascer e escore de avaliação de adaptação do recém-nascido (escore de Apgar)27 também 

foram registradas, assim como dados da mãe relacionados à sua saúde, histórico de doenças 

infecciosas durante a gestação, tipo de parto e hábitos comportamentais, por meio de um 

questionário aplicado por entrevistadores calibrados. As informações relacionadas à infecção 
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congênita pelo vírus Zika como causa da microcefalia apresentada pelas crianças foram 

obtidas a partir do prontuário médico, seguindo os critérios de classificação de infecções 

congênitas do Ministério da Saúde, o qual leva em consideração a presença de achados 

principais relacionados à SCZ, relatos de febre ou exantema sem causa definida durante a 

gestação e resultados laboratoriais em amostras da mãe ou do recém-nascido28.  

 

Análise estatística 

Os dados foram analisados utilizando o programa Statistical Package for the Social 

Science (SPSS® for Windows, versão 24, SPSS Inc., Chicago, IL, USA), sendo realizada a 

análise descritiva dos dados através de frequências, e seus intervalos de confiança, médias e 

desvios-padrões. 

 

Resultados 

A amostra foi composta por 49 crianças, sendo 25 (51%) do gênero masculino e 24 

(49%) do gênero feminino, com idade média de 26,41 meses (DP = 7,86). A maioria das 

crianças morava com ambos os pais (79,6%) e 40,8% desses moravam em casa própria. Em 

relação às mães das crianças, 59,2% tinham idade inferior a 30 anos, 57,1% eram primíparas, 

51% possuíam 10 anos de estudo e apenas 10,2% trabalhavam. A renda familiar mensal 

variou de 124 reais (0,12 salários mínimos) a 5.280 reais (5,3 salários mínimos) e 71,4% das 

famílias recebiam até dois salários mínimos (1.996 reais). 

Os dados sobre média e desvio padrão de idade gestacional, peso, índice de APGAR 

e perímetro cefálico ao nascimento, em relação ao gênero e ao total da amostra são 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Distribuição das crianças em relação à idade gestacional e ao peso, perímetro cefálico e índice de APGAR 
ao nascimento de acordo com o gênero.  

 DP = Desvio Padrão 
 

Quanto ao tipo de microcefalia, 42,9% da amostra apresentava o tipo grave de 

microcefalia, isto é, perímetro cefálico menor que três desvios-padrão abaixo da média para 

idade e sexo da criança. 

A média de idade em que as alterações dentárias foram detectadas foi de 14,67 meses 

(DP = 5,78) para as alterações na cronologia de irrupção dentária, 16,97 meses (DP = 4,58) 

para as alterações na sequência de irrupção dentária e 20,54 meses (DP = 7,14) para os 

defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário.  

A alteração na cronologia de irrupção dentária foi a mais frequente na população 

estudada (93,9%; IC95%= 89–99%) seguida dos defeitos de desenvolvimento de esmalte 

dentário (76,1%; IC95%= 64–88%) e da alteração na sequência de irrupção dos dentes 

decíduos (71,7%; IC95%= 60–84%). A alteração dentária de forma foi observada em 12,8% 

(IC95%= 2,2–21,8%) da amostra, enquanto apenas 2,1% (IC95%= 1–5%) apresentaram 

alteração de número. Nenhuma criança da amostra apresentou alteração dentária de tamanho. 

O tipo de defeito de desenvolvimento de esmalte dentário observado foi a opacidade, 

sendo os primeiros molares superiores decíduos os elementos dentários afetados com maior 

frequência. Nenhum elemento dentário apresentou hipoplasia de esmalte. 

No que se refere aos sintomas da infecção pelo vírus Zika na gestação, o exantema 

foi relatado por 44 mães (89,8%) e a ocorrência de febre foi citada por 65,3% delas. A 

maioria das mães (62,2%) informou ter percebido os sintomas no primeiro trimestre de 

gestação, tendo sido a média de 3,43 meses (DP = 1,40). 

Variáveis Masculino Feminino Total 
Média DP Média DP Média DP 

Peso ao nascimento (g) 2669 0,7 2574 0,6 2622 0,6 
Perímetro cefálico ao nascimento (cm) 29,3 2,0 29,6 2,4 29,5 2,2 
Índice APGAR 1° minuto 8,7 1,6 8,3 1,2 8,2 1,4 
Índice APGAR 5° minuto 8,9 0,9 9,0 0,4 9,0 0,7 
Idade gestacional (semanas) 38,0 2,2 38,1 1,9 38,0 2,0 
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Discussão 

A microcefalia associada à SCZ ainda apresenta muitas lacunas acerca de suas 

consequências no desenvolvimento geral da criança, incluindo o desenvolvimento dentário.  

Estudos relacionados às possíveis alterações dentárias em crianças com microcefalia 

associada à SCZ, apesar de ainda serem escassos na literatura, evidenciaram a presença de 

alterações relacionadas à cronologia e sequência de irrupção dos dentes decíduos e à presença 

de defeitos de desenvolvimento de esmalte dentário18,19,29.  

Os resultados encontrados neste estudo confirmaram essa hipótese, uma vez que 

foram observadas alterações no padrão de irrupção dos dentes decíduos, alterações de número 

e forma dentária e defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário nas crianças avaliadas. 

O atraso na irrupção dos dentes decíduos foi a alteração mais prevalente na 

população estudada, igualmente observado no estudo de Siqueira et al.18. Ao avaliarem a 

cronologia de irrupção dentária em crianças com microcefalia associada à SCZ, Aguiar et al.19 

observaram atraso na irrupção do primeiro dente decíduo, que ocorreu por volta de 12 meses 

de idade.  

Assim como verificado em estudos anteriores, a sequência de irrupção também se 

mostrou alterada nas crianças com microcefalia avaliadas neste estudo18,29. Estudos com o 

objetivo de conhecer a cronologia e sequência de irrupção dentária demonstraram que esse 

processo varia para cada indivíduo e pode sofrer influência de fatores hereditários, ambientais 

e sistêmicos. Fatores como a prematuridade, baixo peso ao nascimento, estado nutricional e 

nível socioeconômico já foram relacionados ao atraso na irrupção dos dentes decíduos, assim 

como fatores relacionados à alimentação, isto é, ao tempo de introdução de alimentos semi-

sólidos e sólidos24, 30-35.  

A dificuldade de deglutição, a disfagia, é um sintoma comum em pacientes com 

distúrbios neurológicos, como aqueles observados na SCZ. Sendo assim, a textura dos 



31 
 

 

alimentos consumidos pelas crianças com microcefalia vai depender do grau de 

comprometimento neurológico apresentado por elas, sendo necessário, nos casos mais graves 

de disfagia, o uso de sonda gástrica19. Tal fato pode contribuir para o atraso na irrupção 

dentária dessas crianças, visto que o tipo de alimento consumido após o sexto mês de vida 

tem grande importância para desencadear o processo irruptivo dos dentes decíduos. A 

ingestão de alimentos que estimulem o crescimento e desenvolvimento do sistema 

estomatognático, e que, especialmente, favoreçam a irrupção dentária, é fundamental, visto 

que esse processo estimulará o crescimento dos ossos e músculos da face e do complexo 

mastigatório31
.  

A presença de defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário foi o segundo aspecto 

mais prevalente na amostra deste estudo. Os primeiros molares decíduos superiores foram os 

elementos dentários mais acometidos e o tipo de defeito mais frequente foi o qualitativo, isto 

é, a opacidade, enquanto a hipoplasia, que representa o defeito quantitativo, não foi observado 

em nenhuma criança. Esses achados indicam que a agressão aos ameloblastos pode ter 

ocorrido durante o período de maturação da matriz do esmalte dentário, com maior frequência 

na época de mineralização dos primeiros molares decíduos, por volta da 16a semana de 

gestação. 

Do mesmo modo, no estudo comparativo de Siqueira et al.18, a frequência de defeitos 

de desenvolvimento do esmalte dentário do tipo opacidade foi maior em relação à hipoplasia, 

a qual foi observada em apenas duas crianças da amostra.  

Fatores locais, sistêmicos e hereditários podem estar associados à ocorrência de 

defeitos de desenvolvimento de esmalte dentário. Dentre os fatores sistêmicos, estão os 

distúrbios neurológicos e as doenças exantemáticas, as quais consistem em infecções 

sistêmicas caracterizadas pelo aparecimento de manchas eritematosas na pele acompanhadas 

por febre36. É característico da infecção pelo vírus Zika a presença de febre exantemática e,  
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segundo Consolaro36, sua ocorrência durante a gestação pode gerar manchas e depressões no 

esmalte dos dentes decíduos em formação, uma vez que os ameloblastos, células que formam 

o esmalte dentário, são extremamente sensíveis e, diante de alterações metabólicas, podem ter 

sua deposição de esmalte alterada. 

Os resultados encontrados neste estudo, assim como aqueles encontrados em estudos 

anteriores, revelaram a presença de alterações dentárias em crianças com microcefalia 

associada à SCZ18,19,29. Os defeitos de esmalte dentário aumentam a suscetibilidade dos dentes 

à desmineralização, ou seja, os indivíduos com esse tipo de alteração tendem a apresentar 

maior risco ao desenvolvimento de cárie dentária37. Além disso, fatores inerentes aos 

portadores da SCZ, como a presença de comprometimento neurológico, que dificulta a 

higienização dos dentes, a qual fica sob a responsabilidade de cuidadores, e a necessidade de 

uso contínuo de medicamentos pediátricos38, alguns com composição apresentando alta 

concentração de açucares, pH ácido e alta viscosidade39, podem contribuir para o 

desenvolvimento de cárie e erosão dentárias29. 

Já as anomalias dentárias de número e forma, assim como as alterações relacionadas à 

cronologia e sequência de irrupção dos dentes decíduos, como as observadas, podem 

comprometer o padrão de oclusão das crianças40.	

Ainda que a natureza descritiva do estudo e o tamanho da amostra, que se mostrou 

reduzido em função do critério de inclusão contemplar as crianças com microcefalia associada 

à infecção pelo Zika vírus, tenham representado limitações deste estudo, a constatação da alta 

frequência de alterações dentárias nessas crianças indica a importância de um 

acompanhamento odontológico ao longo da vida, permitindo a identificação de alterações 

intra-orais e fatores de risco para doenças bucais, possibilitando a atuação precoce e, assim, 

promover melhoria na qualidade de vida delas e da sua família. 
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4 ARTIGO 2 

 

Associação da Síndrome Congênita do Zika Vírus com alterações dentárias em crianças 

com microcefalia 

 

Resumo: 

As consequências da Síndrome Congênita pelo Zika Vírus (SCZ) no desenvolvimento 

dentário da criança afetada ainda não são bem conhecidas. O objetivo deste estudo foi analisar 

a associação da SCZ com as alterações dentárias em crianças com microcefalia atendidas em 

um hospital de referência do Rio Grande do Norte – Brasil. A cronologia e sequência de 

irrupção dentária e a presença de alterações dentárias foram avaliadas, por um único 

examinador calibrado (Kappa > 0,80), em 62 crianças entre entre 7 e 35 meses de idade com 

microcefalia associada à SCZ e outras infecções congênitas. Dados médicos da mãe e da 

criança foram coletados dos prontuários e os pais responderam a um questionário 

socioeconômico. Análise descritiva foi realizada e teste de Exato de Fisher foi utilizado, 

considerando um nível de significância de 5%. A média de idade das crianças foi de 26,4 

meses (DP= 7,52), o peso e o perímetro cefálico ao nascimento foram, em média, 2.593 (DP = 

0,60) gramas e 29,6 (DP = 2,48) centímetros, respectivamente. A microcefalia, em 79% dos 

casos, estava relacionada à infecção congênita pelo vírus Zika, enquanto 21% estavam 

associados a outras infecções congênitas. Não houve associação estatisticamente significativa 

entre a  SCZ e a presença de alteração na cronologia (p = 1,00) e sequência de irrupção 

dentária (p = 0,16) e de desenvolvimento do esmalte dentário (p = 1,00). Concluiu-se que as 

crianças com microcefalia apresentaram atraso e alteração na sequência de irrupção dentária e 

defeitos de desenvolvimento de esmalte nos dentes decíduos, não havendo associação com a 

infecção pelo vírus Zika. 

 

Introdução 

O vírus Zika é um arbovírus do gênero Flavivirus, transmitido pelo mosquito Aedes 

aegypti, isolado, inicialmente, em 1947, na floresta de Zika localizada em Uganda[1]. A 

primeira epidemia conhecida ocorreu em 2007, na ilha de Yap, na Micronésia, atingindo 73% 

da população [2]. O quadro clínico típico da infecção pelo vírus Zika, quando sintomática, 

tem duração de 4 a 7 dias, tendo, como manifestações clínicas predominantes, exantema 



37 
 

 

maculopapular, febre baixa, hiperemia ocular, artralgia, mialgia e dor de cabeça [3-5]. 

No Brasil, houve relatos de casos com quadro clínico compatível ao da infecção pelo 

vírus Zika no final de 2014 e, no início de 2015, o vírus foi isolado pela primeira vez no 

estado da Bahia. A partir de agosto do mesmo ano, o Ministério da Saúde identificou um 

aumento no número de casos de microcefalia em recém-nascidos, especialmente na região 

Nordeste do Brasil [6]. Investigações sobre a sua possível associação com os surtos de 

infecção pelo vírus Zika começaram a ocorrer [6,7], sendo confirmada em novembro de 2015, 

por meio da detecção da imunoglobulina M específica do vírus Zika no fluido 

cefalorraquidiano de recém-nascidos com anormalidades cerebrais, indicando a ocorrência de 

infecção congênita [8,9]. 

A microcefalia é definida como uma condição em que o perímetro cefálico (PC) 

encontra-se abaixo do padrão de curvas apropriadas para idade e sexo da criança. Novos 

parâmetros para medir o PC e identificar casos suspeitos de bebê com microcefalia foram 

adotados pelo Ministério da Saúde em 2016. Para menino, a medida é igual ou inferior a 31,9 

cm e, para menina é igual ou inferior a 31,5 cm. No caso de bebês prematuros, são utilizados 

os parâmetros da tabela de InterGrowth que considera a idade gestacional da criança [10]. 

Outras infecções congênitas, como as relacionadas aos patógenos causadores da sífilis 

(S), do toxoplasmose (T), da rubéola (R), citomegalovírus (C) e herpes simples (H), as quais 

compõem o acrônimo STORCH, também podem causar microcefalia e outras anormalidades 

cerebrais nas crianças afetadas [11,12].   

No entanto, os recém-nascidos expostos ao virus Zika apresentam, além da 

microcefalia, complicações neurológicas importantes, como calcificações cerebrais, 

hipertonia, desproporção craniofacial, espasmos, epilepsia, alterações visuais e auditivas, 

entre outras, as quais, em conjunto, constituem a chamada Síndrome Congênita do vírus Zika 

(SCZ) [13-16]. 

A história natural da SCZ ainda não é totalmente conhecida, porém a severidade das 

lesões neurológicas e da apresentação clínica dos casos mais típicos e com fenótipo mais 

afetado predizem um desenvolvimento neuropsicomotor com alterações significativas [17].  

O processo de desenvolvimento dos dentes, a odontogênese, inicia-se por volta da sexta 

semana de vida intrauterina, por influência das células que migraram da crista neural, mesmo 

tecido embrionário de onde se forma o Sistema Nervoso Central. É possível que, diante de 

distúrbios ocorridos nesse período, aconteça modificação na fisiologia e morfologia dos 

tecidos dentários, afetando suas partes internas e externas [18]. 
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A hipótese é que crianças com microcefalia decorrente de infecções congênitas venham 

a apresentar alterações no desenvolvimento dentário, sendo a infecção pelo vírus Zika, 

consideradas as manifestações neurológicas severas que compõem a SCZ, capaz de tornar 

essas alterações mais graves e frequentes. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a 

associação da SCZ e outras infecções congênitas com as alterações dentárias em crianças com 

microcefalia.  

 

Materiais e Métodos 

Este estudo transversal foi realizado no ambulatório de pediatria do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), localizado no Brasil, e teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, 

por meio do parecer n°1.717.592. 

A amostra foi composta pelas crianças com microcefalia, associada à infecção 

congênita pelo vírus Zika e a outras infecções congênitas, atendidas no projeto 

multiprofissional do HUOL, totalizando 62 crianças. 

Mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

pais/responsáveis, as crianças passaram por exame clínico bucal, realizado por uma única 

examinadora, previamente calibrada (Kappa=0,90), e utilizando a técnica de posicionamento 

“joelho-joelho”, com auxílio da almofada odontoconforto. Espelhos bucais planos no 3 

(Golgran®) individuais e esterilizados, gazes estéreis e lanterna de cabeça (CREE T6 – VT-

169 - DP®) auxiliaram o exame clínico, a partir do qual foram coletados dados referentes à 

cronologia e sequência de irrupção dentária, presença de alterações dentárias (número, 

tamanho e forma) e de defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário.  

 A tabela proposta por Logan e Kronfield [19] e modificada por Lunt e Law [20] foi 

utilizada para avaliação da cronologia e sequência de irrupção dos dentes decíduos. Para a 

classificação de defeitos de desenvolvimento de esmalte, foi utilizado o índice modificado de 

defeitos de desenvolvimento de esmalte, o Índice DDE modificado, o qual classifica os 

defeitos em opacidade e hipoplasia [21]. 

A a calibração intra-examinador foi realizada por meio de reexames em 10% da 

amostra. Os valores de concordância entre os pares foram obtidos pelo teste Kappa, tendo 

sido maiores que 0,80. 

 Dados médicos relacionados à gestação da mãe, ao nascimento da criança, às 

condições demográficas e socioeconômicas foram coletados por meio de um questionário 

respondido pelos pais/responsáveis. A partir do prontuário médico, foram obtidas informações 
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sobre o tipo de infecção congênita apresentada pela criança, segundo os critérios de 

classificação de infecções congênitas do Ministério da Saúde, que considera a presença de 

dois ou mais achados principais relacionados à SCZ, presença ou ausência de relatos de febre 

ou exantema sem causa definida durante a gestação e resultados laboratoriais para Zika e 

outras infecções congênitas em amostras da mãe ou do recém-nascido [15]. 

 

Análise estatística 

Os dados foram analisados utilizando o programa Statistical Package for the Social 

Science (SPSS® for Windows, versão 24, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) sendo realizada 

análise descritiva e testes de associação Qui-quadrado e Exato de Fisher, considerando um 

nível de significância de 5%.  

 

Resultados 

 Compuseram a amostra deste estudo, 62 crianças com idade média de 26,4 meses 

(DP= 7,52), sendo 32 meninos (51,6%) e 30 (48,4%) meninas. As características 

socioeconômicas das crianças estão apresentadas na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Características socioeconômicas das crianças com microcefalia.  

  

Características socioeconômicas N % 

Mora com quem   

Mãe e pai 47 75,8 

Outra situação 15 24,2 

Casa própria    

Sim 06 12,8 

Não 35 76,1 

Mãe que trabalha   

Sim 6 9,7 

Não 56 90,3 

Escolaridade da mãe   

Até 9 anos de estudo 31 50 

> 9 anos de estudo 31 50 

Renda familiar mensal   

Até 2 salários mínimos 46 74,2 

Mais de 2 salários mínimos 16 25,8 

Aglomeração familiar   

Até 2 pessoas/dormitório 42 67,7 

Mais de 2 pessoas/dormitório 20 32,3 
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 Em relação aos dados do nascimento das crianças, a média da idade gestacional foi de 

37,9 (DP = 2,48) semanas e o peso e perímetro cefálico ao nascimento foram 2.593 (DP = 

0,60) gramas e 29,6 (DP = 2,48) centímetros, respectivamente. O escore de APGAR no 

primeiro minuto teve como média de 7,45 (DP = 1,48) e, no quinto minuto, a média foi de 9,0 

(DP = 1,61). 

 Quanto à microcefalia, 79% (n = 49) dos casos estavam relacionados à infecção 

congênita pelo vírus Zika (SCZ), enquanto 21% (n = 13) estavam associadas a outras 

infecções congênitas, sendo 5 por infecção congênita por STORCH (4 por citomegalovírus e 

1 por toxoplasmose) e 8 por infecções congênitas sem identificação etiológica, porém com 

sorologia negativa para o vírus Zika.  

 A tabela 2 apresenta os resultados da análise comparativa das variáveis independentes 

em relação às alterações de cronologia e sequência de irrupção dentária. 
  

Tabela 2 – Análise comparativa das variáveis independentes em relação às alterações na cronologia e sequência de irrupção 
dentária.  

  

 As crianças com microcefalia apresentaram altas frequências de alterações na 

cronologia e sequência de irrupção dentária, não havendo associação estatisticamente 

significativa entre a infecção congênita pelo vírus Zika e esses tipos de alterações. 

 A análise comparativa das variáveis independentes em relação aos defeitos de 

desenvolvimento do esmalte dentário (DDE) está apresentada na tabela 3. 
 

 

 Alteração na 
cronologia de 

irrupção dentária 

  Alteração na 
sequência de irrupção 

dentária 

  

 Sim 
n (%) 

Não 
n (%) 

p-
valor 

RP(IC 95%) Sim 
n (%) 

Não 
n (%) 

p-
valor 

RP(IC 95%) 

Prematuridade         
Sim 19 (100) 0 (0,0) 0,546 ------------ 13 (72,2) 5 (27,8) 0,628 0,73 (0,20-2,60) 
Não 40 (93,0) 3 (7,0)   32 (78,0) 9 (22,0)   
Baixo peso ao nascimento         
Sim 30 (96,8) 1 (3,2) 1,000 2,06 (0,17-24,07) 22 (73,3) 8 (26,7) 0,590 0,71 (0,21-2,40) 
Não 29 (93,5) 2 (6,5)   23 (79,3) 6 (20,7)   
Microcefalia         
SCZ 46 (93,9) 3 (6,1) 1,000 ------------ 33 (71,7) 13 (28,3) 0,159 0,21 (0,25-1,79) 
Outras infecções 
congênitas 

13 (100) 0 (0,0)   12 (92,3) 1 (7,7)   

Escolaridade da mãe        
Até 9 anos 30 (96,8) 1 (3,2) 1,000 2,06 (0,17-24,07) 20 (69,0) 9 (31,0) 0,195 0,44 (0,12-1,53) 
Mais de 9 anos 29 (93,5) 2 (6,5)   25 (83,3) 5 (16,7)   
Renda mensal         
≤ 2 salários 
mínimos 

43 (93,5) 3 (6,5) 0,562 ------------ 31 (70,5) 13 (29,5) 0,090 0,17 (0,20-1,43) 

>2 salários 
mínimos 

16 (100) 0 (0,0)   14 (93,3) 1 (6,7)   
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Tabela 3 – Análise comparativa entre as variáveis independentes em relação aos defeitos de desenvolvimento do esmalte 
dentário.  
 

  

 Também não foi observada associação estatisticamente significativa entre a a infecção 

congênita pelo vírus Zika e a presença dos defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário 

nas crianças examinadas. Dentre os tipos de defeitos de desenvolvimento de esmalte dentário 

observados, a opacidadade foi a mais observada (71%). A hipoplasia de esmalte foi observada 

em apenas 5% (n = 3) da amostra. 

 As variáveis relacionadas à prematuridade, baixo peso ao nascimento e as variáveis 

socioeconômicas não foram estatisticamente associadas a nenhum dos tipos de alterações 

dentárias avaliadas. As alterações dentárias de número, forma e tamanho, somadas, 

representaram 6,2% da amostra. 

 

Discussão  

 

Durante a gestação, algumas doenças infecciosas podem ser transmitidas ao feto, mais 

frequentemente pela via hematogênica transplacentária, sendo aquelas que compõem o 

acrônimo STORCH – Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes simples - as 

mais frequentes [11, 12]. Após a epidemia do vírus Zika, ocorrida no segundo semestre de 

 Defeitos de desenvolvimento do 

esmalte dentário 

  

 Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

p-valor RP(IC 95%) 

Prematuridade     

Sim 15 (83,3) 3 (16,7) 0,516 1,83 (0,44-7,57) 

Não 30 (73,2) 11 (26,8)   

Baixo peso ao nascimento     

Sim 24 (80,0) 6 (20,0) 0,493 1,52 (0,45-5,10) 

Não 21 (72,4) 8 (27,6)   

Microcefalia     

SCZ 35 (76,1) 11 (23,9) 1,000 0,95 (0,22-4,09) 

Outras infecções congênitas 10 (76,9) 3 (23,1)   

Escolaridade da mãe     

Até 9 anos 23 (79,3) 6 (20,7) 0,590 1,39 (0,41-4,67) 

Mais de 9 anos 22 (73,3) 8 (26,7)   

Renda mensal     

≤ 2 salários mínimos 34 (77,3) 10 (22,7) 0,738 1,23 (0,32-4,74) 

>2 salários mínimos 11 (73,3) 4 (26,7)   
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2015, e sua associação com o aumento de casos de microcefalia registrados no país, esse 

patógeno foi adicionado ao acrônimo STORCH, que se tornou STORCH + ZIKA [15]. Essas 

infecções podem gerar graves consequências para a saúde e o desenvolvimento da criança 

[22]. 

Em relação às alterações dentárias, este estudo mostrou que a ocorrência de 

alterações relacionadas à cronologia e sequência de irrupção dos dentes decíduos apresentou 

alta frequência nas crianças com microcefalia, não havendo diferença nas proporções 

estatisticamente significativa entre a infecção pelo vírus Zika e outras infecções congênitas. O 

atraso na irrupção dos dentes decíduos e a alteração na sequência irruptiva também foram 

observados em crianças com microcefalia associada à SCZ em estudos anteriores [23-25].  

Diversos fatores podem influenciar o processo de irrupção dentária, dentre eles, a 

prematuridade, o baixo peso ao nascimento, nível socioeconômico, estado nutricional e 

hábitos nutricionais infantis [26-29]. Neste estudo, porém, não foi observada associação 

significativa das variáveis socioeconômicas, prematuridade e baixo peso ao nascimento com 

as alterações relacionadas à irrupção dentária, em virtude, provavelmente, do tamanho da 

amostra. 

A alta frequência de alterações na cronologia e sequência de irrupção dentária 

observada no estudo pode estar relacionada ao tipo de alimento consumido pelas crianças, 

geralmente menos consistentes, em decorrência da presença de disfagia, comum em crianças 

com microcefalia, e pode influenciar o padrão de oclusão dentária [25]. 

A presença de defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário em crianças com 

infecções congênitas já foi relatada em estudos anteriores. A presença de hipoplasia de 

esmalte em dentes decíduos e permanentes foi observada dentre as manifestações intra-orais 

da toxoplasmose congênita [30] e o histórico de doenças infecciosas e congênitas, como a 

sífilis congênita e rubéola, foi sugerido como fator predisponente para o DDE nas dentições 

decídua e permanente [31]. Segundo Jaskoll et al. [32], mais de um terço das crianças com 

infecção congênita por citomegalovírus nascidas nos Estados Unidos da América apresentam 

hipoplasia e opacidade do esmalte dentário.  

Estudos recentes descreveram uma alta prevalência de opacidades no esmalte 

dentário de crianças com microcefalia associada à SCZ [24]. Neste estudo, a frequência de 

DDE foi alta, acima de 70%, significando um risco aumentado para o desenvolvimento de 

cárie e sensibilidades dentárias nessas crianças [33,34]. 

Algumas limitações do estudo devem ser consideradas, como o tamanho reduzido da 

amostra e a menor quantidade de casos de microcefalia por outras infecções congênitas. 
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Contrariando a hipótese inicial, este estudo não observou associação estatisticamente 

significativa entre a SCZ e a frequência de alterações dentárias, sugerindo que a presença da 

microcefalia, e os danos neurológicos causados por ela, podem representar fatores de risco 

para as alterações e não a infeção pelo vírus Zika.  

 

 

Conclusões 

 As crianças com microcefalia, associada à SCZ e a outras infecções congênitas, 

apresentaram atraso e alteração na sequência de irrupção dentária e defeitos de 

desenvolvimento de esmalte nos dentes decíduos. A infecção congênita pelo vírus Zika não 

foi associada à ocorrência das alterações dentárias. 
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5 ARTIGO 3 

 

Microcefalia como fator de risco para alterações dentárias: estudo caso-controle. 

 

Introdução: Nos últimos quatro anos, houve um aumento no número de casos de microcefalia 

notificados no Brasil.  

Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar se a microcefalia é fator de risco para as 

alterações de cronologia e sequência de irrupção dentárias e para os defeitos de 

desenvolvimento do esmalte dentário.  

Métodos: Na primeira etapa deste estudo, 81 crianças entre 30 e 35 meses de idade, 

normoreativas (n = 40) e portadoras de microcefalia (n = 41), passaram por exame clínico 

bucal a fim de conhecer a frequência de alterações na cronologia e sequência de irrupção 

dentária e de defeitos no desenvolvimento do esmalte dentário. Na segunda etapa, no estudo 

de caso-controle, identificadas as frequências de cada uma das alterações dentárias, a amostra 

foi emparelhada pelo sexo e idade, na proporção 1:1, e alocadas nos grupos caso (presença de 

alterações dentárias) e controle (ausência de alterações dentárias). Possíveis variáveis de 

confundimento, como idade gestacional, peso ao nascimento e características 

socioeconômicas foram avaliadas. Como testes de associação, foram utilizados o teste do Qui-

quadrado e exato de Fisher, considerando um nível de significância de 95%. 

Resultados: A presença de microcefalia mostrou-se estatisticamente associada ao atraso na 

irrupção dentária (p < 0,001), à presença de alterações relacionadas à sequência de irrupção 

dentária (p < 0,001) e de defeitos no esmalte dentário (p < 0,001). O baixo peso ao 

nascimento também apresentou associação estatisticamente significativa para alterações na 

cronologia (p = 0,022) e sequência (p = 0,038) de irrupção dentária e para defeitos de 

desenvolvimento do esmalte dentário (p = 0,002), que também se mostrou associado à idade 

gestacional (p = 0,028). 

Conclusão: A presença de microcefalia é fator de risco para alterações relacionadas ao 

processo de irrupção dentária e ao desenvolvimento do esmalte dos dentes decíduos. 
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Introdução 

A microcefalia é uma malformação congênita na qual a cabeça do recém-nascido é 

menor do que o esperado, se comparada com bebês do mesmo sexo e idade. Para a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a microcefalia é considerada quando a medida do 

perímetro cefálico (PC) é menor que dois desvios-padrões abaixo da média para idade e sexo 

do indivíduo. A microcefalia grave ocorre se essa medida for menor que três desvios-

padrões1. 

A partir do surto de microcefalia ocorrido no Brasil, em novembro de 2015, definições 

operacionais com base na medida do perímetro cefálico foram adotadas pelo Ministério da 

Saúde a fim de identificar o maior número de recém-nascidos para investigação. Inicialmente, 

foi adotada uma medida mais sensível de 33 cm, sendo reduzida, posteriormente, para 32cm 

até ser adotada, em 2016, uma definição padrão internacional, seguindo as orientações da 

OMS, sendo aplicada, para crianças a termo (37 ou mais semanas de gestação), as medidas de 

31,5 cm para meninas e 31,9 cm para meninos. Para crianças pré-termo, isto é, com idade 

gestacional menor que 37 semanas, e crianças a termo cuja medição do PC ocorre nas 

primeiras 24-48 horas de vida, são utilizados, como referência, os parâmetros da tabela de 

InterGrowth, que considera, além do sexo, a idade gestacional da criança2,3. 

Assim como outras malformações congênitas, a microcefalia apresenta etiologia 

complexa e multifatorial. Suas principais causas são genéticas, associadas a defeitos genéticos 

de herança autossômica recessiva e algumas síndromes genéticas, e causas ambientais, 

relacionadas a infecções congênitas e exposição materna a drogas, radiação e substâncias 

tóxicas4. 

As consequências deste acometimento dependem do grau das anormalidades 

cerebrais subjacentes e podem implicar em atrasos de desenvolvimento de moderado a severo. 

A microcefalia pode causar, ao paciente, epilepsia, paralisia cerebral, retardo no 

desenvolvimento cognitivo, dificuldade de coordenação motora e equilíbrio, atraso no 

desenvolvimento da fala, além de problemas de visão e audição5. Concomitante à 

microcefalia, pode haver deformidade craniofacial característica, resultante de um 

descompasso ocorrido entre o crescimento do crânio e da face6.  

Em relação ao desenvolvimento orofacial , as consequências da microcefalia podem 

incluir paralisia e assimetria faciais, alterações nas funções de deglutição, respiração, 

tonicidade muscular e alterações dentárias relacionadas à irrupção dos dentes decíduos e 

defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário7-10. 
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Em decorrência do grande aumento do número de casos de recém-nascidos com 

microcefalia observado no Brasil a partir do ano de 2015 e considerados os relatos de 

alterações dentárias nessas crianças, o objetivo deste estudo foi avaliar se a microcefalia é 

fator de risco para as alterações de cronologia e sequência de irrupção dentárias e para os 

defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário.  

 

Materiais e métodos 

Ética 

Este estudo de caso-controle foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Natal, Brasil (1.717.592/CAAE 

58883116.1.0000.5537). Os responsáveis pelas crianças assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participarem da pesquisa. 

 

Delineamento do estudo  

Foi realizado um estudo do tipo caso-controle com objetivo de avaliar se a 

microcefalia é fator de risco para a ocorrência de alterações de cronologia e sequência de 

irrupção dentária e para os defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário. 

 

Amostra 

Fizeram parte da amostra, todas as crianças com microcefalia decorrentes de infecções 

congênitas (Síndrome Congênita pelo Zika vírus, toxoplasmose e citomegalovírus) assistidas  

no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da UFRN, centro de referência para esses 

casos, e todas as crianças sem microcefalia matriculadas em uma creche da rede municipal de 

ensino da cidade do Natal, respeitando os seguintes critérios de inclusão: faixa etária de 30 a 

36 meses e ausência de comprometimento sistêmico e deficiência física e/ou mental (para as 

crianças sem microcefalia). 

 

Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no Ambulatório de Pediatria do HUOL e em um 

Centro Municipal de Educação Infantil da rede pública de ensino da cidade do Natal. 

Tendo sido devidamente autorizadas, mediante assinatura dos pais no TCLE, as 

crianças passaram por exame clínico bucal e os pais/responsáveis responderam um 

questionário com dados relacionados à gestação da mãe, ao nascimento da criança, condições 

demográficas e socioeconômicas. 
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O exame clínico bucal foi realizado por um único examinador previamente calibrado 

(Kappa > 0,8), sob luz artificial, respeitando o uso dos equipamentos de proteção individual e 

utilizando a técnica de posicionamento “joelho-joelho”, com auxílio da almofada 

odontoconforto. Para o exame, foram utilizados lanterna de cabeça (CREE T6 – VT-169 - 

DP®), espelhos bucais planos no 3 (Golgran®) individuais e devidamente esterilizados e gazes 

estéreis. Os dados, anotados em fichas clínicas individuais foram: cronologia e sequência de 

irrupção dos dentes decíduos, seguindo a tabela proposta por Lunt and Law (1974)11 e 

alterações de número, tamanho e forma dos dentes decíduos e alterações no desenvolvimento 

do esmalte dentário dos dentes decíduos: usando o índice modificado de defeitos de 

desenvolvimento de esmalte  - Índice DDE modificado (FDI, 1992)12. 

 

Arrolamento dos participantes 

Após a primeira etapa, identificadas as frequências de cada uma das alterações 

dentárias, as crianças foram emparelhadas  pelo sexo e idade, na proporção 1:1, e alocadas em 

dois grupos: 

- Grupo Caso: crianças com alterações dentárias (alteração na cronologia e sequência 

de irrupção dentária, alterações dentárias de número, forma e tamanho e defeitos do 

desenvolvimento do esmalte dentário). 

- Grupo Controle: crianças sem alterações dentárias. 

 

Análise estatística 

Inicialmente, foi realizada a análise descritiva dos dados, com apresentação de 

frequências, e seus intervalos de confiança, médias e desvios-padrões. Para análise 

inferencial, os testes Qui-quadrado e  Exato de Fisher foram utilizados, considerando um nível 

de significância de 95%. Os dados foram analisados utilizando o programa Statistical Package 

for the Social Science (SPSS® for Windows, versão 24, SPSS Inc., Chicago, IL, USA. 

 

Resultados 

 Foram examinadas 81 crianças entre 30 e 35 meses, sendo 41 meninos (50,6%) e 40 

meninas (49,4%). As frequências das alterações dentárias foram: 56,8% (IC 95% = 46–66%) 

e 37% (IC 95% = 27–47%) para alterações na cronologia e sequência de irrupção dentária, 

respectivamente, 55,6% (IC 95% = 45–65%) para defeitos de desenvolvimento do esmalte 

dentário, 1,2% (IC 95% = 1–4%) para alterações de número, 1,2% (IC 95% = 1–4%)   para 

alterações de tamanho e 8,6% (IC 95% = 3–11%) para alterações de forma. A amostra foi 
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pareada pelo sexo e idade, a partir da presença e ausência de cada um dos tipos de alterações 

dentárias avaliadas no estudo, com exceção das alterações dentárias de número, tamanho e 

forma em decorrência das baixas frequências apresentadas.  

Para as alterações relacionadas à cronologia de irrupção dentária, o tamanho da 

amostra foi de 64 crianças após o pareamento. A tabela 1 apresenta a associação das variáveis 

independentes e a presença de alterações na cronologia de irrupção dentária. 

 

 
Tabela 1 – Associação entre as variáveis independentes e as alterações na cronologia de irrupção dentária.  
 Grupo Caso Grupo Controle   
 Presença de alteração Ausência de alteração   
 n  % n  % p-valor OR(IC 95%) 
Gênero 

Masculino 15 50,0 15 50,0 1,000 1,00 (0,37 –2,67) 
Feminino 17 50,0 17 50,0   

Idade Gestacional 
Pré-termo 10  62,5 6 37,5 0,248 1,97 (0,61 – 6,28) 
Termo 22 45,8 26 54,2   

Peso ao nascimento       
≤ 2.500g 13 76,5 4 23,5 0,022* 4,78 (1,35 –16,93) 
> 2.500g 19 40,4 28 59,6   

Microcefalia 
Sim 31  96,9 1  3,1 <0,001* 961,0 (57,50 – 16060,70) 
Não 1 3,1 31 96,9   

Escolaridade da mãe       
≤ 10 anos 15 50,0 15 50,0 1,000 1,00 (0,37 –2,67) 

    >10 anos 17 50,0 17 50,0   
Renda mensal       
≤ 2 salários mínimos 23 48,9 24 51,1 0,613 0,74 (0,23 –2,33) 
> 2 salários mínimos 9 56,3 7 43,8   

*Exato de Fisher 

 

O baixo peso ao nascimento e a presença de microcefalia mostraram-se 

estatisticamente associados à presença de alterações relacionadas à cronologia de irrupção 

dentária, sendo a presença de microcefalia a variável que apresentou maior associação (OR = 

961,0; IC 95% = 57,50 – 16060,70). 

Para as alterações relacionadas à sequência de irrupção dentária, o tamanho da amostra 

foi de 58 crianças após o pareamento. A tabela 2 apresenta a associação das variáveis 

independentes e a presença de alterações na sequência de irrupção dentária. 
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Tabela 2 – Associação entre as variáveis independentes e as alterações na sequência de irrupção dentária.  

*Exato de Fisher 

Também foi observada associação do peso ao nascimento e da microcefalia com as 

alterações relacionadas à sequência de irrupção dentária. 

Para as alterações relacionadas aos defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário, o 

tamanho da amostra foi de 70 crianças após o pareamento. A tabela 3 apresenta a associação 

das variáveis independentes e a presença de defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário. 

 

Tabela 3 – Associação entre as variáveis independentes e as alterações no desenvolvimento do esmalte dentário.  
 Grupo Caso Grupo Controle   
 Presença de alteração Ausência de alteração   
 n  % n  % p-valor OR(IC 95%) 
Gênero 

Masculino 16 50,0 16 50,0 0,826 0,90 (0,35 –2,37) 
Feminino 20 52,6 18 47,4   

Idade Gestacional 
Pré-termo 15 71,4 6 28,6 0,028** 3,33 (1,10 –10,04) 
Termo 21 42,9 28 57,1   

Peso ao nascimento       
≤ 2.500g 15 83,3 3 16,7 0,002* 7,38 (1,90 – 28,7) 
> 2.500g 21 40,4 31 59,6   

Microcefalia 
Sim 30 90,9 3 9,1 <0,001* 51,66 (11,83 – 225,6) 
Não 6 16,2 31 83,8   

Escolaridade da mãe       
≤ 10 anos 19 57,6 14 42,4 0,331 1,59 (0,62 – 4,11) 

    >10 anos 17 45,9 20 54,1   
Renda mensal       
≤ 2 salários mínimos 29 54,7 24 45,3 0,441 1,55 (0,50 – 4,79) 
> 2 salários mínimos 7 43,8 9 56,3   

 *Exato de Fisher 
** Qui-quadrado 
 

 

 Grupo Caso Grupo Controle   
 Presença de alteração Ausência de alteração   
 n  % n  % p-valor RP(IC 95%) 
Gênero 

Masculino 15 50,0 15 50,0 1,000 1,00 (0,35 –2,80) 
Feminino 14 50,0 14 50,0   

Idade Gestacional 
Pré-termo 9 52,9 8 47,1 0,773 1,18 (0,38 – 3,66) 
Termo 20 48,8 21 51,2   

Peso ao nascimento       
≤ 2.500g 12 75,0 4 25,0 0,038* 4,41 (1,21 –16,00) 
> 2.500g 17 40,5 25 59,5   

Microcefalia 
Sim 29 93,5 2  6,5 <0,001* ------------ 
Não 0 0,0 27 100   

Escolaridade da mãe       
≤ 10 anos 10 40,0 15 60,0 0,185 0,49 (0,17 – 1,41) 

    >10 anos 19 57,6 14 42,4   
Renda mensal       
≤ 2 salários mínimos 19 48,7 20 51,3 0,631 0,76 (0,24 –2,33) 
> 2 salários mínimos 10 55,6 8 44,4   
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Além do peso ao nascimento e da microcefalia, a idade gestacional, mostrou-se 

estatisticamente associada aos defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário. A presença 

de microcefalia foi a variável mais associada ao desfecho (OR = 51,6; IC 95% = 11,83 – 

225,6). 

A existência de várias caselas com pequenas frequências e a presença de 

multicolinearidade, isto é, de forte associação entre as variáveis independentes idade 

gestacional, peso ao nascimento e microcefalia não permitiram a realização de análise 

estatística múltipla. 

 

Discussão 

Alguns fatores predisponentes para a ocorrência de alterações dentárias estão descritos 

na literatura. Crianças prematuras e com baixo peso ao nascimento tendem a apresentar atraso 

importante na irrupção do primeiro dente decíduo13-15. No estudo de Aktoren et al.16, a 

irrupção dentária tardia foi 3,67 vezes maior em bebês cuja gestação foi inferior a 37 semanas.  

No presente estudo, as crianças com baixo peso ao nascimento (≤ 2.500g) 

apresentaram 4,78 vezes mais chances de exibirem alteração na cronologia de irrupção e o 

risco para alteração na sequência irruptiva dos dentes decíduos foi 4,41 vezes maior. Em 

relação aos defeitos de desenvolvimento de esmalte, esse risco foi 7,38 vezes maior para essas 

crianças. Os bebês com baixo peso ao nascimento, geralmente, são prematuros e podem ter o 

processo de irrupção dentária atrasado em decorrência da prematuridade e não do atraso do 

desenvolvimento dentário13,17.   

A prematuridade não esteve relacionada às alterações no processo de irrupção dentária 

das crianças estudadas, mas sua associação mostrou-se estatisticamente significativa para a 

ocorrência de defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário (DDE). As crianças 

prematuras apresentaram 3,33 vezes mais chances de serem afetadas por algum tipo de defeito 

no esmalte, corroborando com estudos anteriores, que relacionaram a alta prevalência de DDE 

à hipótese de que a imaturidade de órgãos em metabolizar o cálcio prejudicaria a 

mineralização do esmalte dentário17-19. 

A microcefalia também se mostrou como fator de risco para defeitos de 

desenvolvimento do esmalte dentário e para as alterações na cronologia e sequência de 

irrupção dentária. As crianças com microcefalia apresentaram altas frequências de alterações 

na cronologia (96,9%) e na sequência (93,5%) da irrupção dos dentes decíduos e exibiram 

51,6 vezes mais chances de serem afetadas por DDE.  
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Diversos fatores podem causar danos aos ameloblastos, que constituem um dos grupos 

de células mais sensíveis no corpo, no que diz respeito à função metabólica. Distúrbios 

ocorridos durante a amelogênese, dentre eles os neurológicos, podem ocasionar anomalias na 

estrutura do esmalte afetando as dentições decídua e permanente18.  

Alguns estudos com crianças portadoras de microcefalia decorrente de síndromes 

genéticas mostraram a presença de alteração de desenvolvimento de esmalte como alteração 

dentária20-22. No estudo de Siqueira et al.9, a ocorrência de opacidades no esmalte dentário 

mostrou-se mais frequente nas crianças com microcefalia associada à infeção congênita pelo 

Zika vírus comparadas às crianças normoreativas.  

Devido à sua etiologia multifatorial, a microcefalia pode estar associada, dentre outros 

fatores, a alterações genéticas e infeções congênitas. No Brasil, os casos de microcefalia 

passaram a ter notificação obrigatória a partir de novembro de 2015, diante do surto de casos 

desta malformação em recém-nascidos, que, posteriormente teve associação pela infecção 

pelo vírus Zika confirmada2. A partir deste fato, a microcefalia, mais especificamente a 

relacionada à Síndrome Congênita pelo vírus Zika, passou a ser alvo de pesquisas por todo 

país, a fim de investigar suas consequências na saúde da criança afetada. 

Ainda que o tamanho reduzido da amostra tenha sido uma limitação do estudo, seus 

resultados contribuem com importante informação sobre as possíveis alterações dentárias 

apresentadas pelas crianças portadoras de microcefalia, população que teve um crescimento 

significativo nos últimos quatro anos, permitindo o direcionamento de ações preventivas para 

melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. 

Este estudo de caso-controle confirmou a hipótese inicial, identificando a microcefalia 

como fator de risco para a ocorrência de atraso na irrupção dentária, para alterações na 

sequência de irrupção dos dentes decíduos e para defeitos de desenvolvimento do esmalte 

dentário. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar de ser uma malformação já conhecida em associação com algumas infecções 

congênitas, a microcefalia tornou-se alvo de inúmeras pesquisas nos últimos quatro anos, 

quando foi associada, pela primeira vez, à infecção congênita pelo vírus Zika, a fim de 

conhecer suas consequências no crescimento e desenvolvimento da criança afetada. A 

respeito de suas consequências no desenvolvimento dentário, poucos estudos são encontrados 

na literatura. 

Os resultados do presente estudo demonstraram uma alta frequência de alterações 

dentárias relacionadas à cronologia e sequência de irrupção e de defeitos no esmalte dos 

dentes decíduos das crianças portadoras de microcefalia associada à SCZ e outras infeções 

congênitas. 

A realização do estudo caso-controle apontou a microcefalia, independente da 

etiologia, como fator de risco para as alterações dentárias observadas. O atraso na irrupção 

dos dentes decíduos e a alteração na sua sequência irruptiva podem interferir no 

estabelecimento da oclusão dessas crianças, enquanto a presença de defeitos no esmalte 

dentário pode tornar os dentes mais suscetíveis ao desenvolvimento de cárie dentária. 

Essas informações podem ser úteis no sentido de incentivar o desenvolvimento de 

ações educativas e preventivas junto à família dessas crianças, reforçando a importância de 

um acompanhamento odontológico, com a finalidade de identificar possíveis alterações no 

desenvolvimento dentário, permitindo atuação precoce e promovendo melhoria na qualidade 

de vida desses indivíduos. Ademais, servem de estímulo para pesquisas futuras voltadas para 

investigação de alterações na dentição permanente.  
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  APÊNDICE A 

 

 

FICHA DE DADOS PESSOAIS, INFORMAÇÕES MÉDICAS, DEMOGRÁFICAS E 

SOCIOECONÔMICAS 

 
 
1 - DADOS PESSOAIS  

Nome da criança: 

___________________________________________________________________ 

Gênero:  M (   )  F (   )  Data de nascimento: _____/_____/_____ Idade: _____meses 

Nome do responsável: 

___________________________________________________________________ 

Relação com a criança: _______________________ 

 

2 – INFORMAÇÕES MÉDICAS 

Idade gestacional: _________________   Peso ao nascer: ________ 

PC: ______ cm                                           Escore de Apgar: __________  

Dados da mãe 

Infecção pelo vírus Zika: (  ) Sim   (  )  Não 

Exame de confirmação: _________________________ 

História da doença (sinais, sintomas): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Período de início dos sintomas: ________________________________________________ 

Medicamentos utilizados durante a gravidez: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Outras informações relevantes no histórico de saúde: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3– INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS 
 

MORADIA - Mora com: (  ) mãe e pai   (  ) mãe  (  ) pai  (  )outros (ex.: tios, avós)   

Número de pessoas que moram na casa contando com a criança? (     ) 

Número de cômodos: (     )           Casa própria:  (  ) Sim  (  ) Não 

MÃE 

Idade: (     )                   Número de filhos: (       ) 

Estado civil: (  )Solteira  (  )Casada  (  ) Divorciada (  ) 

Outro________________________________ 

ESCOLARIDADE: (  ) Não estudou  (  )1º grau  (  ) 2º grau  (  ) Universitário 

TRABALHO: (  ) Sim, o dia todo  (  ) Sim, meio período  (  ) Não   

Renda mensal: R$ ___________   

PAI 

Idade: (     )                    

Escolaridade: (  )Não estudou  (  )1º grau  (  ) 2º grau  (  ) Universitário 

Trabalho: (  ) Sim, o dia todo  (  ) Sim, meio período  (  ) Não   

Renda mensal: R$ ___________   
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  APÊNDICE B 

 

FICHA CLÍNICA  

 

 

Participante no  ___ 

 

Ø Data	do	exame	clínico:	____/____/____																						Idade:	____	meses	

 

 

1– CRONOLOGIA DE ERUPÇÃO 

 

           

              O Elemento já irrompido               Elemento em irrupção 

  

 

3– ALTERAÇÕES DE NÚMERO, TAMANHO E FORMA DOS DENTES DECÍDUOS 

 

ALTERAÇÃO DE NÚMERO:  

(   ) NÃO 

(   ) SIM:   Elemento dentário: ____      

                 Tipo de alteração de número: ________________ 

 

ALTERAÇÃO DE TAMANHO:  

(   ) NÃO 

(   ) SIM:   Elemento dentário: ____      

                 Tipo de alteração de tamanho: _____________________ 

 

ALTERAÇÃO DE FORMA:  

(   ) NÃO 
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(   ) SIM:   Elemento dentário: ____      

                 Tipo de alteração de forma: _____________________ 

 

4 – ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO 

(   ) NÃO     (   ) SIM 

 

ALTERAÇÃO	DO	ESMALTE	 DENTE(S)	ENVOLVIDO(S)	

Opacidades	ou	hipomineralizações	demarcadas	(1)	 	

Opacidades	ou	hipomineralizações	difusas	(2)	 	

Hipoplasia	(3)	 	
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