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Resumo: Microcefalia é definida como anomalia de desenvolvimento caracterizada pela diminuição 

do perímetro cefálico, com alterações anátomo-funcionais, de etiologia complexa e multifatorial. 

Evidências científicas apontam a possível associação entre o surto de microcefalia em 

recém-nascidos com a infecção pelo Zika vírus (ZIKV). Metodologia: o presente estudo é de caráter 

transversal, observacional, com o objetivo de avaliar estruturas orais em crianças com diagnóstico de 

microcefalia por infecção congênita pelo ZIKV. Foram realizados exames clínicos odontológicos em 

dois grupos, um composto por oito crianças com microcefalia pela infecção pelo ZIKV e outro com 

vinte e quatro crianças que não apresentam infecções congênitas, todas residentes na V Região de 

Saúde do Rio Grande do Norte. Os dados clínicos e sócio econômicos foram anotados em fichas 

padronizadas e tratados por testes estatísticos não paramétricos a partir da Odds ratio na análise 

bivariada no Teste Exato de Fisher. Resultados: As crianças do grupo 1 apresentaram menor 

perímetro cefálico, maior frequência de respiração tipo mista, bruxismo e tiveram experiências 

odontológicas anteriores quando comparadas ao grupo 2. Conclusão: Os achados apresentam 

características odontológicas e sócio econômicas que reforçam a necessidade de planejar e promover 

ações de saúde na rede de atenção à criança microcéfala por infecção pelo ZIKV. 

Palavras chaves: Microcefalia, Odontologia, Vigilância em saúde, síndrome congênita do Zika 
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1. Introdução 

O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus do gênero Flavivirus e da família Flaviviridae. Foi descrito 

a primeira vez em 1947, após ter sido isolado em um macaco Rhesus numa floresta na Uganda [1,2]. 

Posteriormente uma endemia do ZIKV ocorreu na África e na Ásia, sendo notificados alguns 

registros. Em 2006 um novo surto surgiu, ocasionando a notificação de vários casos na Indonésia, 

Micronésia e Polinésia. Da Polinésia, o ZIKV seguiu para a costa sul do Pacífico e para a América 

Central [3]. 

Em 2015, no Brasil, vários casos de recém-nascidos com o quadro de microcefalia foram 

notificados. Investigações associaram uma estreita relação entre mulheres gestantes que 

desenvolveram a doença pelo ZIKV e o nascimento de seus bebês com microcefalia. Esta evidência 

vem sendo apontada pela identificação de imunoglobulinas do ZIKV encontradas no líquido 

cefalorraquidiano de bebês [4]. 

Nesse período, os casos de microcefalia aumentaram dez vezes no Brasil, [5]. Vinte e dois 

estados confirmaram outros casos de infecção pelo ZIKV em 2016 [6]. 

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) da Secretaria de Estado 

da Saúde Pública (SESAP) do Estado do Rio Grande do Norte (RN) divulgou boletim (até a semana 

13/2018) com as informações atualizadas sobre a situação epidemiológica da microcefalia e outras 

malformações. No RN, foram notificados 522 casos suspeitos de microcefalia relacionados às 

infecções congênitas. [7]. 

Estudar os danos causados em crianças pela infecção congênita pelo ZIKV em crianças é uma 

preocupação internacional. Identificar possíveis alterações na cavidade oral destes indivíduos 

configura-se como uma área de interesse para a família, profissionais da Odontologia e para a 

ciência de forma geral. Entender em qual contexto social ela vive, suas relações familiares e as 

implicações que a microcefalia traz à sua vida são interesses da ciência. 

As crianças com microcefalia necessitam de cuidados contínuos e a sua gravidade é variável. 

Há crianças que são dependentes para comer, se mover e fazer suas necessidades fisiológicas. As 

complicações aumentam quando existem outras síndromes associadas além da microcefalia [8]. 

 O objetivo deste trabalho é investigar a cavidade oral de crianças com microcefalia por ZIKV. 

2. Materiais e método 

Trata-se de estudo transversal, observacional, que por meio de um instrumento estruturado 

analisou a condição de saúde bucal e os achados intra orais das crianças com microcefalia por ZIKV. 

O período de recrutamento ocorreu a partir da aprovação do Projeto de Pesquisa pelo 

CEP-FACISA/UFRN, através do Parecer nº 2.171.728. 

A pesquisa foi realizada no território da V Região de Saúde do RN em crianças residentes nos 

municípios de Japi, Santa Cruz, Santa Maria, Tangará, São José do Campestre, Lajes Pintadas, Bom 

Jesus, Jaçanã e Boa Saúde. 

Os participantes foram divididos em dois grupos, compreendendo o grupo de oito crianças com 

microcefalia por ZIKV (grupo 1) e o grupo de crianças sem microcefalia por ZIKV (grupo 2), 

composto por vinte e quatro crianças. 

A amostragem da pesquisa foi do tipo conveniência, limitando o número de participantes do 

grupo 1, o esforço para minimizar o viés de seleção de participantes foi a busca ativa dos casos 

confirmados em todos serviços públicos de saúde e serviços de referência do território da pesquisa. 
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Nesta região de saúde residiam dez crianças com microcefalia, segundo dados do sistema de 

informação da Secretaria Estadual de Saúde. No início do Projeto de Pesquisa (setembro/2017), uma 

criança veio à óbito e outra mudou-se para outra região do estado, sendo excluídas da amostra do 

grupo 1. 

A amostra do grupo 2 também foi do tipo conveniência, composta por crianças sem diagnóstico 

de microcefalia e que as mães não tiveram nenhuma infecção do grupo TORCHS (toxoplasmose, 

rubéola, citomegalovírus, herpes simples e sífilis) assim como pelo ZIKV, durante a gestação. Os 

indivíduos deveriam residir na zona urbana do município de Santa Cruz. Para identificá-los, dados 

sobre data de nascimento, endereço, sexo, raça e contato telefônico da genitora foram coletados nos 

prontuários do setor Arquivo do Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB). 

Do total de oito crianças do grupo 1, três nasceram em setembro/2015, uma nasceu em 

outubro/2015, três crianças nasceram em dezembro/2015 e uma nasceu em janeiro de 2016.  

Foram analisados 220 prontuários de mulheres sem infecção pelo ZIKV ou qualquer outra 

infecção, que tiveram nascimento de seus filhos entre os meses setembro, outubro e dezembro de 

2015 e janeiro de 2016, no intuito de identificar os possíveis participantes para o pareamento com os 

indivíduos do grupo 1. 

Do número total dos prontuários, foram selecionados vinte e quatro que contemplavam os 

critérios de inclusão para a pesquisa (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Fluxograma dos participantes da pesquisa 

Grupo 1 Grupo 2 

RN (n = 150 casos confirmados) Prontuários avaliados de referência da 5 ª 

Região de Saúde do RN(n = 220) 

Excluídos (n = 2) 

 

* Óbitos (n = 1) 

* Mudança de endereço (n = 1) 

Excluídos (n = 196) 

 

* Dados cadastrais incorretos (n = 25) 

* Não residente em Santa Cruz, RN (n = 88) 

* Não pareado pelo sexo/idade(n = 33) 

* Criança enferma (n = 17) 

* Mudança de endereço (n = 33) 

Amostra (n = 8) Amostra (n = 24) 

Meninos 

(n=4) 

Meninas 

(n=4) 
Meninos 

(n=12) 

Meninas 

(n=12) 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Foram excluídas da amostra total, crianças que apresentaram doenças neurológicas e que os 

pais não consentiram a participação no projeto de pesquisa. 

Após a randomização, contatos telefônicos foram realizados com os responsáveis pelas crianças 

dos dois grupos para o agendamento da visita domiciliar e convite para participar da pesquisa a 

partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os exames clínicos 

foram realizados no Ambulatório de Odontologia do HUAB. 

Foi realizado o pareamento dos grupos (sendo uma criança do grupo 1 para três crianças do 

grupo 2) de acordo com os critérios sexo e mês e ano de nascimento. 

O exame odontológico e aplicação do questionário foi realizado no Ambulatório de 

Odontologia do HUAB, respeitando os princípios do exame clínico e da ética. O examinador utilizou 

equipamento de proteção individual e jaleco. Para o exame odontológico, foram utilizados espelhos 

bucais planos e sonda periodontal preconizada pela OMS. 

As variáveis investigadas no estudo foram divididas em quatro categorias a saber: variáveis de 

nascimento da criança (naturalidade, data de nascimento, sexo, nacionalidade, cidade, raça; dados 

clínicos como idade gestacional, peso ao nascimento, perímetro cefálico ao nascimento, índice de 

Apgar), variáveis de saúde da mãe (questões relacionados ao estado de saúde materno-infantil pré, 

peri e pós natal e fatores ambientais), variáveis odontológicas (avaliação clínica da cavidade oral da 

criança; como as experiências odontológicas do binômio mãe-criança) e variáveis sócio econômicas 

(inquérito sócio demográfico e econômico da família). 

Na análise dos dados foi utilizado o programa estatístico SPSS versão 20.0 para Windows. 

Foram realizadas análises bivariadas disponibilizadas pelo programa a partir do teste Exato de 

Fisher, utilizando nível de significância 5% e poder de confiabilidade 95%. 

 

3. Resultados 

Os resultados do estudo são descritos a partir da Tabela 1, onde nota-se a distribuição da 

população para crianças e mães. 

 

Características das crianças 

(n = 32) 

Sexo 
Masculino = 50% 

Feminino = 50% 

Idade (meses) Média = 39,0 ± 2,8 

Peso (kg) 
Masculino = 3,227 ± 0,456 

Feminino = 2,823 ± 0,760 

Score Z -0,3365 ± 1,655 

1´ Apgar 8,6 ± 0,9 

5´ Apgar 9,2 ± 0,6 

Tomou medicamento Grupo 1 Sim = 87,50% 
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Não = 12,50% 

Grupo 2 
Sim = 100,00% 

Não = 0,00% 

Aleitamento materno 

Grupo 1 
Sim = 87,50% 

Não = 12,50% 

Grupo 2 
Sim = 100,00% 

Não = 0,00% 

Está em tratamento médico 

Grupo 1 
Sim = 87,50% 

Não = 12,50% 

Grupo 2 
Sim = 16,67% 

Não = 83,33% 

Está usando algum medicamento? 

Grupo 1 
Sim = 50,00% 

Não = 50,00% 

Grupo 2 
Sim = 20,83% 

Não = 79,17% 

Alergia 

Grupo 1 
Sim = 37,50% 

Não = 62,50% 

Grupo 2 
Sim = 12,50% 

Não = 87,50% 

Hospitalização 

Grupo 1 
Sim = 25,00% 

Não = 75,00% 

Grupo 2 
Sim = 0,00% 

Não = 100,00% 

Cirurgia 

Grupo 1 
Sim = 25,00% 

Não = 75,00% 

Grupo 2 
Sim = 4,17% 

Não = 95,83% 

A criança já foi ao dentista antes 

Grupo 1 
Sim = 87,50% 

Não = 12,50% 

Grupo 2 
Sim = 16,67% 

Não = 83,33% 

Características das mães 

(n = 32) 

Problema na gestação 

Grupo 1 
Sim = 25,00% 

Não = 75,00% 

Grupo 2 
Sim = 29,17% 

Não = 70,83% 

Medo de ir ao dentista 
Grupo 1 

Sim = 25,00% 

Não = 75,00% 

Grupo 2 Sim = 41,67% 
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Não = 58,33% 

Cuida bem dos dentes 

Grupo 1 
Sim = 50,00% 

Não = 50,00% 

Grupo 2 
Sim = 62,50% 

Não = 37,50% 

Renda Familiar 

Grupo 1 
Até 1 salário mínimo = 62,50% 

Acima de 1 salário mínimo = 37,50% 

Grupo 2 
Até 1 salário mínimo = 87,50% 

Acima de 1 salário mínimo = 12,50% 

Acesso à informação digital 

Grupo 1 
Sim = 62,50% 

Não = 37,50% 

Grupo 2 
Sim = 70,83% 

Não = 29,17% 

Saneamento básico 

Grupo 1 
Sim = 25,00% 

Não = 75,00% 

Grupo 2 
Sim = 66,67% 

Não = 33,33% 

Coleta de lixo 

Grupo 1 
Sim = 100,00% 

Não = 0,00% 

Grupo 2 
Sim = 91,67% 

Não = 8,33% 

Escolaridade 

Grupo 1 

Ensino Fundamental Incompleto = 25,00% 

Ensino Fundamental Completo = 25,00% 

Ensino Médio Incompleto = 12,50% 

Ensino Médio Completo = 25,00% 

Ensino Superior Incompleto = 0,00% 

Ensino Superior Completo = 0,00% 

Pós-graduação = 12,50% 

Grupo 2 

Ensino Fundamental Incompleto = 25,00% 

Ensino Fundamental Completo = 0,00% 

Ensino Médio Incompleto = 29,17% 

Ensino Médio Completo = 37,50% 

Ensino Superior Incompleto = 4,17% 

Ensino Superior Completo = 4,17% 

Pós-graduação = 0,00% 

 

 

A tabela 2 apresenta a correlação da infecção pelo ZIKV com variáveis de nascimento. Nota-se 

que o p-valor foi significativo para a variável perímetro cefálico. Portanto, crianças do grupo 1 

apresentam menor perímetro cefálico quando comparadas ao grupo 2. 
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Tabela 2: Teste Exato de Fischer para variáveis do nascimento correlacionadas com a infecção por ZIKV 

Variável Teste Exato de Fisher 

(p-valor) 

Raça Branca 0,703 

Parda 

Perímetro cefálico < 32 0,002* 

≥ 32 

Tipo de Parto Cesárea 0,101 

Natural 

Problemas na gravidez Sim 1,000 

Não 

Problemas no nascimento Sim 0,085 

Não 

Legenda: * Variável com correlação significante (p-valor < 0,05). 

Fonte dados da pesquisa 

 

A tabela 3 reúne as prevalências e diferenças entre os dois grupos para as variáveis 

odontológicas correlacionadas com infecção pelo ZIKV. 

O p-valor foi estatisticamente significativo para as variáveis: a criança já foi ao dentista, 

bruxismo e tipo de respiração. Portanto, crianças do grupo 1 apresentam tipo de respiração mista, 

desenvolveram mais bruxismo e já foram à consulta odontológica anterior a entrevista quando 

comparadas às crianças do grupo 2. 

Tabela 3. Prevalência para variáveis odontológicas correlacionadas com a infecção por ZIKV: diferenças entre 

grupos 

Variável 

Grupo 1 

n = 8 

Grupo 2 

n = 24 

Teste Exato de 

Fisher 

(p-valor) 

Criança já foi ao dentista  
Sim 87,5% 16,66% 

0,001 * 
Não 12,5% 79,16% 

Sucção da chupeta 
Sim 37,5% 37,5% 

1,000 
Não 62,5% 62.5% 

Sucção do dedo 
Sim 12,5% 8,33% 

1,000 
Não 87,5% 91,67% 

Bruxismo  
Sim 50% 0 

0,002 * 
Não 50% 100% 

Achados intra-orais 

patológicos 

Sim 25% 16,66% 

0,010 
Não 75% 79,16% 

Microdente Sim 12,5% 4,16% 0,444 
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Não 87,5% 95,8% 

Hipoplasia 
Sim 12,5% 0 

0,250 
Não 87,5% 100% 

Tipo de respiração 
Mista 87,5% 20,83% 

0,002 * 
Nasal 12,5% 79,17% 

Legenda: * Diferença estatisticamente significativa (p-valor < 0,05) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

4. Discussão 

Uma grande dificuldade no tratamento odontológico em pacientes com necessidades de 

cuidados especiais é o manejo do comportamento infantil durante o atendimento [9]. Tal situação 

implica que o cirurgião-dentista tenha preparo e destreza para conduzir o atendimento. 

Um estudo quantitativo do tipo caso-controle foi realizado para comparar a saúde bucal de 

crianças com Paralisia Cerebral (PC) com a dos controles saudáveis em Dubai. O estudo consistiu em 

uma amostra de indivíduos na faixa etária de 4 a 18 anos [10]. Entre os resultados do estudo, os 

autores identificaram que crianças com PC apresentaram menor índice de necessidade de 

tratamento odontológico que as crianças do grupo controle. Tal achado diverge com os resultados 

do nosso estudo, quando crianças microcéfalas apresentaram pelo menos um achado intraoral 

patológico, enquanto que as crianças do grupo 2, aproximadamente 50% apresentaram pelo menos 

um achado intra oral patológico. 

No nosso estudo, os achados intraorais patológicos encontrados nos dois grupos foram palato 

ogival, língua saburrosa, lesão cariosa, úlcera aftosa, edema no palato mole, mancha branca ativa, 

bruxismo, manchamento por sulfato ferroso e microdente. 

Estes resultados indicam a maior necessidade de serviços odontológicos para este grupo de 

pacientes e a expansão do acesso aos serviços de saúde na rede de assistência primária e 

especializada. 

Estudos que analisam alterações no sistema estomatognático ainda são incipientes, não 

havendo, na literatura odontológica, descrição de um protocolo que orienta o atendimento clínico ou 

estudos científicos que descrevam as alterações orofaciais e dentárias nessas crianças [11]. 

Crianças microcéfalas apresentam alteração do tônus muscular (hipotonia ou hipertonia), 

interferindo a sucção e deglutição, disfagia, respiração bucal, atraso na erupção da dentição decídua, 

alteração na sequência de erupção dentária e hipoplasia de esmalte [11]. 

Um estudo realizado em 2.500 estudantes com idades entre 12 e 15 anos, do distrito de Kollam, 

buscou conhecer a epidemiologia dos defeitos do esmalte, avaliando e monitorando os fatores 

ambientais ou sistêmicos para detectar possíveis fatores etiológicos responsáveis pela ocorrência dos 

defeitos do esmalte [12]. 

Os defeitos de desenvolvimento do esmalte são conceituados como a alteração do esmalte que 

pode afetar uma área pequena ou ampla de uma superfície ou todas as superfícies. Podem ser de 

natureza quantitativa, manifestando-se como uma deficiência em espessura ou de natureza 

qualitativa como opacidades de esmalte [12]. 
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Os fatores nutricionais e as doenças sistêmicas foram os fatores de risco mais predominantes 

para o desenvolvimento dos defeitos de esmalte, sendo um problema clínico importante, uma vez 

que podem apresentar problemas estéticos, sensibilidade e atuar como fator predisponente para o 

desenvolvimento da doença cárie [12].  

A cárie, sendo uma doença de caráter multifatorial, envolve fatores etiológicos, determinantes e 

modificadores [13]. O ambiente familiar possui grande influência na saúde da criança. A limpeza da 

cavidade bucal é um método eficaz no controle e na progressão da cárie [14] e a educação dos 

responsáveis é fundamental para assegurar a realização da higiene bucal [15]. 

O fator pré-natal mais prevalente associado a defeitos do esmalte foi doença sistêmica durante a 

gravidez (17,4%), seguido de mães que consumiram medicação durante a sua gravidez (10,1%) e 

mães grávidas com idade entre 15 anos e 20 anos (1,5%) [16]. 

Não houve diferença para as variáveis achados intra orais e condições dentária entre os grupos 

no nosso estudo. Assim, não é possível afirmar que as crianças microcéfalas apresentaram dentes 

com defeito de esmalte como a hipoplasia ou outras alterações quando comparadas às crianças do 

grupo 2. Apenas uma criança do grupo 1 apresentou hipoplasia de esmalte nos elementos dentários 

51 e 61. 

Inúmeros recém-nascidos com microcefalia passaram a desenvolver a "Síndrome Congênita do 

Zika" (SCZ), caracterizada pelo atraso grave no desenvolvimento, deficiência intelectual e visual e 

anormalidades musculoesqueléticas e epilepsia, após a epidemia em 2015 [17]. 

Crianças portadoras desta síndrome são vulneráveis a diversas condições de saúde como 

doenças respiratórias, desnutrição e úlceras de pressão, apresentando saúde precária [17], exclusão 

escolar [18] e exclusão social [19,20]. 

Faz-se necessário o esforço de promoção da saúde junto aos pais, melhorando seus 

conhecimentos e habilidades, minimizando desigualdades e incluindo crianças com microcefalia na 

sociedade [17]. 

Famílias que possuem criança com SCZ tem maior probabilidade de serem mais pobres, com 

dificuldades financeiras, podendo chegar a perder a renda porque ou a mãe ou pai acabam se 

afastando do trabalho para cuidar da criança [21]. Além disso, podem apresentar quadros de 

depressão [22]. Vinte e seis famílias (81,25% da amostra) do nosso estudo recebem apenas um salário 

mínimo por mês. As famílias passam a ter despesas com medicamentos, consultas médicas 

especializadas, alimentos nutritivos e transporte quando em seu núcleo familiar há indivíduo com 

algum tipo de deficiência. 

O impacto do SCZ afeta toda a família. A chegada de uma criança com deficiência a uma família 

pode muitas vezes contribuir para o abandono do lar pelo pai e pelo descontentamento dos outros 

irmãos, já que menos atenção pode ser dedicada a eles [23]. Deve-se ainda considerar o abandono 

escolar dos pais com a chegada de uma criança com SCZ no núcleo familiar. Onze mães informaram 

que o chefe da família concluiu apenas o ensino médio (34,38%) enquanto apenas uma concluiu o 

ensino superior (3,12%). 

Medidas para o combate ao mosquito vetor da Zika são realizadas, periodicamente, nos 

municípios brasileiros. Tais ações são apoiadas pelo MS e executadas pelas secretarias municipais de 

saúde. Muitas vezes, estes esforços são insuficientes para a eliminação do vetor. Os gestores 

investem de forma deficiente em problemas macros como infraestrutura pública, acesso à água 

encanada de boa qualidade e saneamento básico [23]. No nosso estudo, 43,75% da amostra não 
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possui saneamento básico em sua residência, refletindo um cenário propício à proliferação do 

mosquito. 

Quanto à variável acesso à informação digital, os dois grupos não apresentaram diferença 

estatisticamente significante. Assim, ter acesso ou não à internet, ou seja, à informação digital não 

contribuiu para obtenção de medidas profiláticas contra a proliferação do mosquito e infecção pelo 

ZIKV.  

Promover a saúde das crianças com SCZ é fundamental. Aos pais devem ser dirigidas 

orientações como abordar melhor os problemas de saúde existentes em seus filhos, evitar a 

ocorrência de problemas no futuro e maximizar o desenvolvimento do seu filho, através da 

estimulação precoce, por exemplo [17]. 

Parcerias entre profissionais pediátricos e profissionais de saúde pública são essenciais para 

garantir cuidados apropriados para aqueles que são afetados pela SCZ [24]. Atendimento e 

acompanhamento integrado e multiprofissional são importantes para garantir saúde na infância e no 

crescimento e desenvolvimento na fase adulta.  

Crianças com microcefalia necessitam de cuidados de saúde ao longo da vida. É fundamental 

que o cirurgião-dentista esteja atento às necessidades educativas e preventivas desses pacientes, 

proporcionando às mães e cuidadores uma adequada orientação odontológica desde o primeiro mês 

de vida [11]. 

 Há impactos sociais maiores que a epidemia da SCZ pode promover. Entre elas estão a 

preocupação das mulheres grávidas, a preocupação dos profissionais de saúde em lidar com uma 

nova condição, as consequências e os impactos econômicos para o sistema de saúde brasileiro [25]. 

 Não há protocolos de atenção odontológica que avaliem as características dentárias dos 

pacientes acometidos com microcefalia. Os pacientes acometidos podem apresentar alterações 

craniofaciais típicas, como maloclusão, problemas periodontais, obstrução das vias aéreas, 

problemas de fonação e processos inflamatórios [26]. Por isso, fazem necessários mais estudos que 

abordem este tema.  

 No nosso estudo, o bruxismo foi uma condição presente em crianças do grupo 1. Metade das 

crianças com microcefalia apresenta bruxismo. Tal condição é uma atividade parafuncional na qual 

estão presentes o apertar ou ranger dos dentes em ações não funcionais do sistema estomatognático 

[27]. 

 O cirurgião-dentista necessita conhecer o bebê com microcefalia, realizar consultas preventivas, 

instruir hábitos de higiene oral com envolvimento familiar para propor a melhor intervenção 

odontológica [28]. 

 

CONCLUSÃO 

 

Crianças com microcefalia por ZIKV apresentam menor perímetro cefálico e desenvolvem mais 

bruxismo e respiração mista que crianças sem microcefalia. Estas condições trazem prejuízos à saúde 

bucal e a qualidade de vida.  

Faz-se necessário que os profissionais da odontologia estejam preparados para o atendimento, 

tratamento e acompanhamento destes indivíduos na rede de atenção à saúde no Sistema Único de 

Saúde (SUS), em consonância com a equipe multiprofissional e especializada. 



 14 of 15 

 

Mais estudos necessitam ser desenvolvidos com este grupo de indivíduos para a melhor 

compreensão dos agravos à saúde bucal e saúde geral. 
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