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RESUMO 



 

RESUMO 

 

Introdução: A microcefalia em um nascido vivo é definida como uma anomalia em que 

perímetro cefálico (PC) está abaixo do padrão de curvas apropriadas para idade e gênero. 

A etiologia pode envolver anormalidades genéticas, síndromes, distúrbios metabólicos, 

teratógenos, infecções pré-natal, perinatal e pós-natal. Porém, essa malformação tornou-

se muito mais prevalente com o surto recente do vírus Zika. Objetivos: Estudar o padrão 

de oclusão em bebês com microcefalia associada ao vírus Zika (MZV). Metodologia: O 

artigo 1 foi um estudo transversal que incluiu pacientes com diagnóstico de MZV (40) 

entre 30 e 36 meses e um grupo controle com bebês saudáveis (40), aleatoriamente 

selecionadas com as mesmas características sociodemográficas. A análise estatística 

utilizou análise descritiva, o teste qui-quadrado de Pearson e a regressão logística 

multivariada. O artigo 2 foi um relato de casos clínicos com infecção no segundo trimestre 

da gestação. O artigo 3 foi um relato de casos clínicos com infecção no primeiro trimestre 

da gestação. Resultados: Foi demonstrado uma prevalência significativamente maior de 

maloclusões em bebês MZV em comparação ao grupo controle (artigo 1). Pacientes com 

MZV possuíram maior probabilidade de apresentar irrupção tardia (p < 0,001), formato 

da arcada superior e inferior atrésico (p < 0,001), overjet acentuado (p < 0,001) e mordida 

cruzada posterior (p= 0,004) (artigo 1). Também foi demostrado ocorrência de irrupção 

tardia, hipodontia, tendência a crescimento vertical, perfil convexo, comprometimento do 

tônus muscular, incompetência de selamento labial, mordida aberta e desvio de linha 

média (artigos 2 e 3). Conclusões: Conclui-se que existe uma maior probabilidade de 

irrupção tardia e prevalência maior de maloclusões em bebês MZV, dentre elas o formato 

da arcada superior e inferior atrésico, overjet acentuado e mordida cruzada posterior. 

Comprometimento muscular também foi encontrado. Além disso, o período de infecção 

pelo vírus parece determinar a gravidade das características encontradas. 

Palavras-chave: microcefalia; má oclusão; dentição. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Microcephaly in a live birth is defined as an anomaly in which head 

circumference (HC) is below the standard for age and gender appropriate curves. The 

etiology may involve genetic abnormalities, syndromes, metabolic disorders, teratogens, 

prenatal, perinatal and postnatal infections. However, this malformation has become 

much more prevalent with the recent emergence of the Zika virus. Objectives: To 

determine the prevalence of malocclusion among infants with Zika virus-associated 

microcephaly (MZV) and to describe the most common malocclusion characteristics in 

this population (Article 1); to identify differences in univiteline twins with and without 

Zika virus-associated microcephaly infection during the second trimester of gestation 

(Article 2); to describe the dentoskeletal changes in two infants who were infected with 

the Zika virus during the first trimester of gestation (Article 3). Method: Article 1 was a 

cross-sectional study which included patients diagnosed with MZV (40) between 30 and 

36 months and a comparison group with healthy babies (40), randomly selected with the 

same sociodemographic characteristics. The statistical analysis used descriptive analysis, 

Pearson’s chi-squared test and multivariate logistic regression. Articles 2 and 3 are case 

reports, one with infection in the second trimester of pregnancy and another in the first, 

respectively. Results: In article 1, a significantly higher prevalence of malocclusions in 

MZV infants was demonstrated in comparison to the control group (p<0.001). Patients 

with MZV were more likely to have late eruption (p<0.001), atresic upper and lower arch 

(p<0.001), marked overjet (p<0.001), and posterior crossbite (p=0.004). In article 2, 

muscular impairment was the most striking feature for the twin with microcephaly. In 

article 3, late eruption, hypodontia, tendency to vertical growth, convex profile, muscle 

tone impairment, incompetence to seal the lips, open bite, midline deviation and atresic 

arches were demonstrated. Conclusions: It is concluded that there is a greater probability 

of late eruption and higher prevalence of malocclusions in MZV infants, with atresic 

upper and lower arch, overjet and posterior crossbite among them (Article 1). In addition, 

the infection period of the virus seems to determine the severity of the characteristics 

found: less occurrence of dental problems and maintenance of neuromuscular changes 

can be determined when in the second trimester (Article 2); but when infection occurs in 

the first trimester, dento-skeletal impairment is greater along with the associated 

functional alterations (Article 3).  

Keywords: Microcephaly; malocclusion; deciduous teeth.  
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 O VÍRUS ZIKA 

O vírus Zika (ZV) foi inicialmente identificado em macacos da floresta de Zika 

em Uganda em 1947 e o primeiro relato de infecção em humanos foi reportado 5 anos 

depois. Foi então observado que o vírus era transmitido por meio de um mosquito vetor 

da espécie Aedes, principalmente pelo mosquito A. Aegypti, responsável pela transmissão 

também de outros vírus comuns como a febre amarela e a dengue. O ZV é um flavivírus 

pertencente à família Flaviviridae. A doença foi rotulada como Zika devido sua origem 

ungandense (PLOURDE; BLOCK, 2016; MARTÍNEZ DE SALAZAR, 2016; 

KINDHAUSER et al., 2016).  

Na década de 1980, os mosquitos haviam transportado o ZV até a Ásia equatorial, 

do Paquistão para a Indonésia. Continuando sua migração para o oeste, o vírus passou do 

Sudeste Asiático para as ilhas do Pacífico Sul, onde causou grandes surtos em 2013 e 

2014 (DUFFY et al., 2009; CAP-LORMEAU et al., 2014; ROTH et al., 2014). 

Em julho de 2015, o Brasil confirmou a circulação do vírus no país - o primeiro 

relatório de infecção localmente adquirida pelo ZV nas Américas. Dias depois, as 

autoridades brasileiras detectaram a Síndrome de Guillain-Barré (GBS) em alguns adultos 

com ZV. Em outubro do mesmo ano, relataram aumento incomum na microcefalia entre 

os recém-nascidos na época com cinquenta e quatro casos registrados entre agosto e 

outubro. Enquanto isso, o vírus estava se movendo inexoravelmente para o norte 

(FELLNER, 2016; WHO, 2016). 

Em novembro de 2015, foram registrados casos de ZV na Colômbia, El Salvador, 

México, Venezuela e Paraguai. No mês seguinte, a doença se espalhou para Honduras, 

Panamá e Guiana Francesa. Em dezembro, os Centros de Prevenção e Controle de 

Doenças (CDC) anunciou o primeiro caso confirmado de ZV adquirido localmente em 

Porto Rico. O próximo país foi os Estados Unidos (FELLNER, 2016; WHO, 2016). 

Em janeiro de 2016, o vírus já tinha sido identificado em mais de 28 países, 

acometendo indivíduos picados pelo mosquito infectado. Alguns casos foram descritos 

após a transmissão do vírus pela relação sexual de indivíduos infectados (FAUCI; 

MORENS, 2016). É estimado que mais de 80% dos indivíduos infectados são 

assintomáticos, entretanto, alguns sintomas relatados são: erupção cutânea, febre, 
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artralgia, dor de cabeça e conjuntivite (DUFFY et al., 2009; SCHULER-FACCINI et al., 

2016).   

No Brasil, acredita-se que 1,5 milhão de pessoas foram infectadas no período entre 

abril de 2015 e janeiro de 2016 (FAUCI; MORENS, 2016). Após o surgimento do ZV no 

país, observou-se um aumento anual de 20 vezes no número de casos de microcefalia em 

recém-nascidos (NUNES et al., 2016; SCHULER-FACCINI et al., 2016). O número de 

casos registrados chegou a 2.900 até o final de 2015. Posteriormente, 3,670 casos de 

microcefalia foram associados ao ZV, com 404 casos confirmados. Os estados do 

Nordeste do Brasil foram os mais afetados. (DIARY AF. BRAZIL, 2015; SCHULER-

FACCINI et al., 2016). 

Em 2017, foram registrados 17.338 casos prováveis de febre pelo ZV no país, com 

taxa de incidência de 8,4 casos/100 mil hab.; destes, 8.703 (50,2%) foram confirmados. 

Entre os recém-nascidos, foram confirmados laboratorialmente 8 óbitos por ZV. Em 

2018, foram registrados 8.024 casos prováveis, com taxa de incidência de 3,8 casos/100 

mil hab e quatro óbitos foram confirmados (BRASIL,2017; BRASIL, 2018). 

Apesar dessa redução na incidência, relatórios indicam que no país, 1.153 

municípios brasileiros (22%) ainda apresentaram um alto índice de infestação, com risco 

de surto para dengue, Zika e chikungunya. Diante disso, o Ministério da Saúde 

intensificou a necessidade as ações de combate ao Aedes aegypti mesmo durante o outono 

e inverno. No Rio Grande do Norte, levantamento apontou que 151 cidades estavam em 

situação de alerta ou risco de surto de dengue, Zika e chikungunya. Desse total, 108 

estavam em risco de surto das doenças; outros 43 apareciam em alerta e 14 estavam em 

situação satisfatória (BRASIL, 2019). 

O estudo do ZV requer atenção especial, visto que o mesmo se espalhou por todas 

as regiões do Brasil, embora com distribuição desigual entre essas. A doença passou a 

exibir transmissão continuada em grande parte do território brasileiro. Sua evolução 

evidenciou dificuldades no controle vetorial, deficiências nas ações voltadas ao 

planejamento familiar, bem como falhas na atenção materno-infantil. Essa conjunção de 

adversidades, aliada às marcantes desigualdades que caracterizam o país, contribuiu para 

que a febre pelo ZV e sua consequência mais devastadora, a microcefalia em bebês, se 

tornassem males endêmicos que atingem principalmente famílias pobres, residentes nas 

regiões menos desenvolvidas (GARCIA, 2018). 
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1.2  CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE MICROCEFALIA  

A existência de um sistema de vigilância epidemiológica estruturado no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), com sistemas de informação em saúde consolidados 

e a atuação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), 

possibilitou a rápida detecção do aumento inesperado do número de casos de microcefalia 

no Brasil ainda no início do segundo semestre de 2015 (GARCIA, 2018). 

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado 

oficialmente a partir de 1990 com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos 

informados em todo o território nacional. Seu documento fonte é a Declaração de Nascido 

Vivo (DNV), que deve ser emitida para todos os nascimentos com vida ocorridos no país 

(BRASIL, 2012). 

Estudo com dados do SINASC indicou que, no período de 2000 a 2014, a média 

anual de casos de microcefalia foi 164. Em 2015, foram registrados 1.608 casos, um 

número muito superior à média de ocorrência do período anterior (MARINHO et al., 

2016). 

Em 2016, o comitê de emergência da OMS endossou o consenso científico 

internacional alcançado de que ZV era o agente causador da microcefalia e da SGB; 

consequentemente, reafirmou que a infecção pelo vírus Zika, seus defeitos congênitos e 

outros distúrbios neurológicos associados constituíam uma Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional (ESPII). O comitê reafirmou o aconselhamento à diretora-

geral da OMS para enviar esforços nas áreas de pesquisa em saúde pública sobre 

microcefalia, outras doenças neurológicas e ZV, vigilância, controle de vetores, 

comunicação de risco, cuidados clínicos, recomendações para viajantes e pesquisa e 

desenvolvimento de produtos (WHO, 2016). 

Sabe-se que a etiologia da microcefalia pode envolver anormalidades genéticas, 

síndromes, distúrbios metabólicos, teratógenos, infecções pré-natal, perinatal e pós-natal. 

Porém, essa malformação tornou-se muito mais prevalente com o surgimento recente do 

vírus Zika (HANZLIK; GIGANTE, 2017). A identificação do vírus no líquido amniótico, 

no cérebro do recém-nascido e na placenta, bem como nas mulheres grávidas que 

apresentaram sintomas de infecção, indica fortemente que a infecção viral afeta o cérebro 

em desenvolvimento, resultando em microcefalia (MLAKAR, 2016; CAVALHEIRO, 

2016). 

A microcefalia em um nascido vivo é definida como uma anomalia em que o 

Perímetro Cefálico (PC) está abaixo do padrão de curvas apropriadas para idade e gênero. 



 29 

É considerado caso suspeito de microcefalia, o valor de PC ≤ 32cm, aferido ao 

nascimento, em recém-nascidos entre 37 e 42 semanas de gestação. Na maioria das 

crianças que nascem após nove meses de gestação, o PC de 33 cm é considerado normal 

para a população brasileira, podendo haver alguma variação para menos dependendo 

das características étnicas e genéticas da população (MARTÍNEZ DE SALAZAR, 2016; 

NUNES et al., 2016).  

Algumas síndromes, desordens e malformações congênitas podem estar 

associadas com alterações clinicamente significativas do campo normal do crescimento, 

e podem ser responsáveis pela etiologia de determinadas maloclusões. As influências 

sobre o desenvolvimento da oclusão incluem efeitos tanto nos músculos mastigatórios 

quanto na morfologia esquelética da maxila e mandíbula. É consenso que alterações no 

desvio do padrão de normalidade não possuem causas específicas. Compreender os 

fatores etiológicos que contribuem para a variação da morfologia dentofacial é a chave 

para desenvolver novas abordagens de tratamento. (GARIB; PECK; GOMES, 2009; 

RAMALINGAM, 2012; BAUER et al., 2012; GARIB; ZANELLA; LARA et al., 2013; 

HUH et al., 2013; GOODWIN, 2014; MORENO URIBE; MILLER, 2015;  FONTAINE-

SYLVESTRE, 2017).  

Em relação a microcefalia associada ao vírus Zika (MZV), no que tange a busca 

do presente estudo, não existem evidências científicas que descrevam se a mesma pode 

ter associação com maloclusões.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar as características oclusais em bebês com microcefalia associada ao 

vírus Zika.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Artigo 1 

§ Reconhecer as características médicas de bebês com microcefalia associada ao 

vírus Zika; 

§ Identificar os padrões de hábitos nutritivos (amamentação e alimentação) e não-

nutritivos (sucção de dedo e de chupeta) de bebês com microcefalia associada ao vírus 

Zika; 

§ Investigar a repercussão dos hábitos sobre as características oclusais em bebês 

com microcefalia associada ao vírus Zika; 

§  Descrever as principais características da oclusão em crianças com microcefalia 

associada a infecção pelo vírus Zika; 

Artigo 2 

§ Identificar diferenças dentofaciais em gêmeas univitelinas com e sem microcefalia 

associada a infecção pelo vírus Zika no segundo trimestre;  

Artigo 3 

§ Descrever a ocorrência de alterações dentofaciais em dois bebês que foram 

expostos a infeção pelo vírus Zika no primeiro trimestre.  
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3 ARTIGO 1 

 

Prevalência de maloclusões em bebês com microcefalia associada ao vírus Zika 

 

Introdução: Os objetivos deste estudo foram determinar a prevalência de maloclusão entre 

bebês com microcefalia associada ao vírus zika (MZV) e descrever as características 

oclusais mais comuns nessa população. Métodos: Este estudo transversal incluiu pacientes 

com diagnóstico de MZV entre 30 e 36 meses. Bebês saudáveis aleatoriamente 

selecionadas com as mesmas características sociodemográficas compuseram o grupo 

controle. Informações sobre tipo de arco, espaços primatas; formato das arcadas; overbite; 

overjet; desvio de linha média; mordida cruzada anterior; mordida aberta anterior e 

mordida cruzada posterior foram registradas. A análise estatística utilizou análise 

descritiva, o teste qui-quadrado de Pearson e a regressão logística multivariada. 

Resultados: 40 bebês compuseram o Grupo MZV, e 40 bebês estavam no grupo controle. 

Os resultados demonstraram uma prevalência significativamente maior de maloclusões em 

bebês MZV em comparação ao grupo controle (p < 0,001). Pacientes com MZV possuíram 

maior probabilidade de possuir irrupção tardia (p < 0,001), formato da arcada superior e 

inferior atrésico (p < 0,001), overjet acentuado (p < 0,001) e mordida cruzada posterior (p 

= 0,004). Conclusões: A prevalência de maloclusão foi maior entre bebês MZV. Irrupção 

tardia, formato da arcada superior e inferior atrésico, overjet acentuado e mordida cruzada 

posterior foram as alterações mais comuns para essa população. 

 

Palavras-chave: Microcefalia; Má oclusão; Dentição.  

 

INTRODUÇÃO 

O vírus conhecido como Zika foi inicialmente identificado em macacos da 

Floresta de Zika em Uganda em 1947. O primeiro relato de infecção em humanos foi 

reportado 5 anos depois.1-7 Foi então observado que o vírus era transmitido por meio de 

um mosquito vetor da espécie Aedes, principalmente pelo mosquito A. Aegypti, 

responsável pela transmissão também de outros vírus comuns.1,2,6 Na década de 1980, os 

mosquitos haviam transportado o vírus Zika até Ásia equatorial, do Paquistão para a 

Indonésia. Continuando sua migração para o oeste, o vírus passou do Sudeste Asiático 

para as ilhas do Pacífico Sul, onde causou grandes surtos em 2013 e 2014.1, 8-10 
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Em janeiro de 2016, o vírus foi identificado em mais de 28 países, acometendo 

indivíduos picados pelo mosquito infectado. Alguns casos foram descritos após a 

transmissão do vírus pela relação sexual de indivíduos infectados.4 É estimado que mais 

de 80% dos indivíduos infectados são assintomáticos.8 Entretanto, após os primeiros 

relatos de sintomas de Zika (erupção cutânea, febre, artralgia, dor de cabeça e 

conjuntivite), um aumento subsequente nos casos de síndrome de Guillain-Barre e 

microcefalia foram reportados.11   

No Brasil, acredita-se que 1,5 milhão de pessoas foram infectadas no período entre 

abril de 2015 e janeiro de 2016.4 Após o surgimento do vírus Zika no país, observou-se 

um aumento anual de 20 vezes no número de casos de microcefalia em recém nascidos.5,11 

Inicialmente foram registrados 54 casos,12 chegando a 2,900 até o final de 2015.13 

Posteriormente, 3,670 casos de microcefalia foram associados ao vírus Zika, com 404 

casos confirmados. Os estados do Nordeste do Brasil foram os mais afetados.12 

A microcefalia em um nascido vivo é definida como uma anomalia em que o 

Perímetro Cefálico (PC) está abaixo do padrão de curvas apropriadas para idade e gênero. 

É considerado caso suspeito de microcefalia, o valor de PC ≤ 32cm, aferido ao 

nascimento, em recém-nascidos entre 37 e 42 semanas de gestação.5,6. A etiologia pode 

envolver anormalidades genéticas, síndromes, distúrbios metabólicos, teratógenos, 

infecções pré-natal, perinatal e pós-natal. Porém, essa malformação tornou-se muito mais 

prevalente com a disseminação recente do vírus Zika.14 A identificação do vírus no 

líquido amniótico, no cérebro do recém-nascido e na placenta, bem como nas mulheres 

grávidas que apresentaram sintomas de infecção, indica fortemente que a infecção viral 

afeta o cérebro em desenvolvimento, resultando em microcefalia.15,16 

Determinadas síndromes, desordens e malformações congênitas podem estar 

associadas com alterações clinicamente significativas do campo normal de 

crescimento.17-23 As influências sobre o desenvolvimento da oclusão incluem efeitos tanto 

nos músculos mastigatórios quanto na morfologia esquelética da maxila e mandíbula.24 É 

consenso que alterações no desvio do padrão de normalidade não possuem causas 

específicas.15-22 Compreender os fatores etiológicos que contribuem para a variação da 

morfologia dentofacial é a chave para desenvolver novas abordagens de tratamento.25 

No caso da microcefalia associada ao vírus Zika, no que tange a busca do presente 

estudo, não existem evidências científicas que descrevam as características oclusais mais 

comuns para esta população. Os objetivos desse estudo foram descrever a prevalência de 

maloclusões entre bebês com microcefalia associada ao vírus Zika em comparação com 



 35 

um grupo de controle, e determinar as alterações mais comuns nessa população. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no Brasil. A avaliação foi 

conduzida em concordância com as normas e diretrizes de pesquisas envolvendo seres 

humanos (Resolução nº 510/2016). O protocolo da pesquisa foi enviado para apreciação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 

acordo com normas da Resolução CNS/MS 196/96, tendo sido APROVADO através do 

Parecer Nº 2.574.086. 

O estudo foi conduzido com todos os pacientes entre 30 e 36 meses diagnosticados 

com microcefalia associada à infecção pelo vírus Zika (MZV) atendidos no HUOL. O 

diagnóstico dos bebês foi realizado ao nascimento seguindo a classificação atual, em que 

o perímetro cefálico estava abaixo do padrão de curvas apropriadas para idade e gênero 

(PC £ 32). A infeçcão das mães pelo vírus Zika foi confirmada por sintomas clínicos ou 

por meio da sorologia, todas com diagnóstico médico. Pacientes com outras 

comorbidades ou que a mãe teve alguma outra alteração na gestação foram excluídos da 

amostra. O grupo controle, não-MZV, foi composto por 40 bebês saudáveis, sem qualquer 

tipo de comorbidade ou alterações durante a gestação. Para a formação desse buscou-se 

o pareamento de características demográficas como sexo, idade e escolaridade da mãe ou 

responsável. As fichas foram revisadas para obter as características sociodemográficas. 

Os bebês com MZV foram atendidos no Ambulatório de Pediatria do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) da UFRN. Já os bebês sem microcefalia, 

pertencentes ao grupo não-MZV, foram examinados em creches municipais da mesma 

cidade.  

Uma vez autorizadas pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

os bebês passaram pelo exame clínico bucal, o qual foi realizado por um único 

examinador previamente calibrado (B.A.A.), sob luz artificial, respeitando o uso dos 

equipamentos de proteção individual e utilizando a técnica de posicionamento “joelho-

joelho”, com auxílio da almofada odontoconforto. Todos os valores de Kappa para a 

calibração foram maiores que 0,8. 

  Para o exame, foram utilizados espelhos clínicos número 3 e sonda periodontal 

Carolina do Norte. A utilização dessa sonda conferia uma alta precisão, visto que ela é 
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demarcada por cada milímetro, diferentemente de outras sondas que possuem faixas de 

milímetros. Todas as normas de biossegurança foram rigorosamente atendidas. 

Foram observadas as seguintes características oclusais/ maloclusões: número de 

dentes presentes clinicamente, tipo de arco, espaços primatas, formato das arcadas, 

overbite, overjet, mordida cruzada anterior, mordida aberta anterior e mordida cruzada 

posterior. Todos os dados foram anotados em fichas clínicas individuais. 

Algumas variáveis foram determinadas quanto à sua ausência ou presença: 

mordida cruzada anterior, mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior. Outras, 

como overbite e overjet, foram medidas milimetricamente com o auxílio da sonda 

periodontal Carolina do Norte. No que se refere ao tipo de arco, seguimos a classificação 

de Baume (tipo I ou II) e para análise dos formatos das arcadas utilizamos as 

denominações triangular, oval, circular ou parabólica e quadrangular.   

Informações médicas relativas à data de nascimento da criança, idade gestacional, 

sexo, peso ao nascer e sorologia foram coletados. Dados da mãe relacionados à infecção 

pelo vírus Zika também foram registrados. A avaliação das condições sociodemográficas 

da criança e de sua família foram realizadas por meio de um questionário específico 

respondido pelos pais. Além disso, foram incluídas perguntas referentes aos hábitos 

nutritivos (amamentação e alimentação) e não-nutritivos (sucção de chupeta e dedo).  

Foram incluídas no grupo não-MZV bebês com características sociodemográficas 

similares aos bebês do grupo de expostos, porém nascidos sem microcefalia, cujos 

responsáveis autorizaram a participação via TCLE. Crianças com histórico de gestação 

de risco, baixo peso ao nascer ou outro tipo de comprometimento sistêmico foram 

excluídas do grupo de não-expostos. 

Após a realização de exames clínicos, foi construído um banco de dados, no 

programa SPSS v.25.0 (SPSS Inc., Chicago, USA), para análise dos resultados obtidos. 

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva de todos os dados para aferir frequência 

absoluta e percentual das variáveis categóricas.  Médias e desvios padrões foram 

realizadas para as variáveis quantitativas do grupo de expostos. Em seguida comparação 

das características sociodemográficas foi realizada entre os dois grupos.  

A segunda etapa consistiu em comparar as características oclusais entre o grupo 

de expostos e não expostos. Buscou-se também avaliar o risco que a microcefalia oferecia 

para cada condição. Para avaliar a associação das variáveis foi utilizado o teste do Qui-

quadrado e, quando o mesmo não pôde ser aplicado, foi utilizado o Exato de Fisher. Foi 

verificado também a razão de prevalência e seu intervalo de confiança de 95% como 
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medida de magnitude de associação. Para todos os testes utilizou-se um nível de 

significância de 5%. 

Em outra etapa, a análise multivarivariada a partir de regressão logística foi 

realizada, estabelecendo o ajuste com a variável “sucção de chupeta” para os desfechos 

“mordida aberta”, “formato da arcada superior” e “overjet”.  

 

RESULTADOS 

Um total de 80 bebês foram incluídos neste estudo. 40 bebês compuseram o grupo 

MZV e 40 bebês estavam no grupo controle, não-MZV. As características das crianças 

com MZV são mostradas na Tabela I.  
Tabela I. Características médicas de bebês com microcefalia. Natal, 2019. 
 Média + d.p Mínima/ Máxima 

Duração da gestação (em semanas) 38,64 ± 2,21 30,00/ 42,00 

Peso do bebê ao nascer (em kg) 2,68 ± 0,63 1,00/ 4,14 

Perímetro Craniano do bebê ao nascer (em cm) 29,55 ± 2,06 25,00/ 32,00 

  n (%) 

Sorologia da mãe positiva para o vírus da Zika Sim 35 (87,5) 

Sem exame 5 (12,5) 

Total  40 (100,0) 

Diagnóstico clínico da Zika durante a gestação Sim 34 (42,5) 

Não 6 (7,5) 

Total  40 (100,0) 

Trimestre que os sintomas se manifestaram Primeiro 18 (52,9) 

Segundo 13 (16,3) 

Terceiro 3 (3,8) 

Total  34 (100,0) 

 

Apenas 5 mães não conseguiram realizar a sorologia, porém tiveram o diagnóstico 

clínico da doença confirmado, e por isso entraram na pesquisa. Os grupos não diferiram 

em seus dados sociodemográficos. A maioria dos participantes em ambos os grupos eram 

meninos (55%), e a idade variou entre 30 e 36 meses (Tabela II).   
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Tabela II. Características sociodemográficas de bebês com e sem microcefalia. Natal, 2019. 

  Microcefalia   

  Não Sim Qui2 p 

  n (%) n (%)   

Gênero do bebê Masculino 22 (55,0) 22 (55,0) 0,000 1,000 

Feminino 18 (45,0) 18 (45,0)   

Total 40 (100,0) 40 (100,0)   

Idade do bebê 30 meses 13 (32,5) 16 (40,0) 0,487 0,485 

 31-36 meses 27 (67,5) 24 (60,0)   

  40 (100,0) 40 (100,0)   

Idade da mãe ao 
nascimento do bebê 

Até 20 anos 
21-25 anos 

9 (22,5) 
10 (25,0) 

8 (20,0) 
11 (27,5) 

0,205 0,977 

 26-30 anos 8 (20,0) 9 (22,5)   

 Mais de 31 anos 13 (32,5%) 12 (30,0)   

 Total 40 (100,0) 40 (100,0)   

Moradia do bebê  Casa dos pais 31 (77,5) 37 (92,5) 3,529 0,060 

Casa de familiares 9 (22,5) 3 (7,5)   

Total 40 (100,0) 40 (100,0)   

Responsável pelo bebê Mãe  37 (92,5) 40 (100,0) 3,117 0,077 

Outro 3 (7,5) 0 (0,0)   

Total 40 (100,0) 40(100,0)   

Escolaridade do 
Responsável   

Analfabeta ou Ensino 
Fundamental 

Incompleto 

6 (15,0) 6 (15,0) 0,186 0,980 

Ensino Fundamental 
Completo 

12 (30,0) 11 (27,5)   

Ensino Médio Completo 19 (47,5) 19 (47,5)   

Ensino técnico ou 
superior completo 

3 (7,5) 4 (10,0)   

Total 40 (100,0) 40 (100,0)   

Renda Familiar   Até 2 salários  29 (76,3)  27 (67,5) 0,748 0,387 

Mais de 2 salários  9 (23,7) 13 (32,5)   

Total 38 (100,0) 40 (100,0)   

 

 

No que diz respeito aos hábitos deletérios, 67,5% dos bebês MZV realizam o 

hábito de sucção de chupeta, enquanto para o grupo não-MZV apenas 27,5% utilizavam 

chupeta, apresentando dessa forma uma diferença significativa entre os grupos (p< 

0,001). Quando questionados quanto a sucção digital, 5% dos bebês de cada grupo 

realizavam o hábito, não apresentando diferença estatística entre os grupos (p = 1.000). 

Em relação a alimentação, no que diz respeito ao grupo MZV apenas 15% possuía a 

alimentação sólida. A grande maioria (80%) se alimentava de forma liquidificada ou 

pastosa, e 5% se alimentava por sonda. No grupo não-MZV todos os bebês já possuíam 
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a alimentação sólida.  

 As crianças com MZV tiveram prevalências significativamente maiores de 

dentição decídua incompleta (p < 0,001). Apenas 12,5% dos bebês MZV possuíam 

dentição completa, enquanto 80% dos bebês não-MZV possuíam dentição completa (p < 

0,001). Resultados do modelo de regressão logística não ajustado (Tabela III) mostram 

que as crianças com MZV foram 28,0 vezes mais propensas a ter um atraso na dentição 

decídua do que crianças não-MZV. 

A distribuição das características oclusais é apresentada na Tabela III. O formato 

da arcada superior atrésico foi a característica mais comum na população MZV, 90% das 

crianças possuiam arco triangular ou oval (p < 0,001). Para o formato da arcada inferior 

também foi encontrado valor significativo (p < 0,001), sendo o formato oval mais 

característico para o grupo MZV. Uma prevalência significativamente maior de 

maloclusão foi observada entre bebês com MZV em comparação com o grupo não-MZV 

(p < 0,001). Overjet acentuado (p < 0,001), mordida aberta anterior (p < 0,001) e mordida 

cruzada posterior (p = 0,004) foram encontradas.  

 

Tabela III. Características oclusais da dentição decídua de bebês com e sem microcefalia. Natal, 2019. 

  Microcefalia    

  Não Sim Qui2 p OR (IC95%)** 

  n (%) n (%)    

Dentição Decídua 
completa  

Sim 32 (80,0) 5 (12,5) 36,656 <0,001 28,00 (8,30-94,45) 

Tipo de arco superior  I de Baume 33 (82,5) 36 (94,7) 3,081 0,263 0,31 (0,06-1,62) 

II de Baume 6 (15,0) 2 (5,3)    

Total 40 (100,0) 38 (100,0)    

Tipo de arco inferior  I de Baume 32 (80,0) 30 (78,9) 0,013 0,908 1,07 (0,35- 3,20) 

II de Baume 8 (20,0) 8 (21,1)    

Total 40 (100,0) 38 (100,0)    

Espaços primatas arco 
superior  

Sim 38 (95,0)  34 (91,9) 0,306 0,667  
 

1,68 (0,26- 10,64) 

Não 2 (5,0) 3 (8,1)    

Total 40 (100,0) 37 (100,0)    

Espaços primatas arco 
inferior  

Sim 38 (95,0) 31 (83,8) 2,597 0,144  
 

3,68 (0,69- 19,52) 

Não 2 (5,0) 6 (16,2)    

Total 40 (100,0) 37 (100,0)    

Formato da arcada 
superior  

Circular 34 (85,0) 4 (10,0) 45,494 <0,001 - 

Oval 4 (10,0) 17 (42,5)    

Triangular 2 (5,0) 19 (47,5)    
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  Microcefalia    

  Não Sim Qui2 p OR (IC95%)** 

  n (%) n (%)    

Total 40 (100,0) 40 (100,0)    

Formato da arcada 
inferior  

Circular 37 (92,5) 19 (47,5) 19,286 <0,001 13,63 (3,60- 51,55) 

Oval 3 (7,5) 21 (52,5)    

Triangular 0 (0,0) 0 (0,0)    

Total 40 (100,0) 40 (100,0)    

Maloclusão  
 

Sim 23 (57,5) 39 (97,5) 18,351 <0,001 28,82 (3,60- 231,10) 

Não 17 (42,5) 1 (2,5)    

Total 40 (100,0) 40 (100,0)    

Mordida Cruzada 
anterior 

Sim 3 (7,5) 2 (5,0) 1,254 0,675  0,63 (0,10- 4,00) 

Não 37 (92,5) 38 (95,0)    

Total  40 (100,0) 40 (100,0)    

Overjet Normal 31 (79,5) 14 (35,9) 16,411 <0,001 - 

Aumentado 5 (12,8) 21 (53,8)    

Diminuído 3 (7,7) 4 (10,3)    

Total  40 (100,0) 39 (100,0)    

Overbite Normal 19 (46,8) 10 (24,7) 9,061 0,011 - 

Aumentado 11 (28,2) 5 (12,8)    

Diminuído 10 (25,6) 25 (62,5)    

Total  39 (100,0) 40 (100,0)    

Mordida aberta 
anterior 

Sim 10 (25,0) 25 (62,5) 11,429 0,001 5,00 (1,91- 13,06) 

Não 30 (75,0) 15 (37,5)    

Total  40 (100,0) 40 (100,0)    

Mordida cruzada 
posterior 

Sim 1 (2,5) 9 (24,3) 8,101 0,004 12,54 (1,50- 104,67) 

Não 39 (97,5) 28 (75,7)    

Total  40 (100,0) 37 (100,0)    

Tipo mordida cruzada 
posterior 

Bilateral 1 (100,0) 4 (44,4) 1,111 0,574 - 

Unilateral esquerda 0 (0,0) 3 (33,3)    

Unilateral direita 0 (0,0) 2 (22,2)    

Total  1 (100,0) 9 (100,0)    
 
** Calculado apenas para variáveis dicotômicas. 
 
 
 

 
Para algumas variáveis, foi verificado o efeito de “confusão” do hábito de sucção 

de chupeta. A presença desse hábito deletério teve associação significativa para mordida 

aberta anterior (p< 0,001), formato de arco superior atrésico (p < 0,001) e overjet (p = 

0,002). Para mordida cruzada posterior, não foi encontrado valor significativo (p = 0,136). 

Ajustando o modelo para confundidores (Tabela IV), no que diz respeito a mordida aberta 

anterior, quando ajustado, a mesma perdeu a significância diante do hábito de sucção de 
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chupeta. Para o formato da arcada superior atrésico, os valores para microcefalia 

continuaram significativos (p< 0,001), crianças com MZV foram 45,20 vezes mais 

propensas a ter formato da arcada superior atrésico do que as crianças não MZV. O 

mesmo aconteceu para o overjet, a significância permaneceu mesmo com a análise 

ajustada  (p= 0,004), e crianças com MZV foram 5,69 vezes mais propensas a ter overjet 

acentuado do que as crianças não MZV. 
 
 
 
 
 

Tabela IV. Análise multivariada ajustada para sucção chupeta. Natal, 2019. 
 

  Microcefalia  Não Ajustado Ajustado* 

  Não Sim Qui2 p OR (IC95%) p OR (IC95%) 

  n (%) n (%)      

Formato da 
arcada 
superior  

Circular 34 (85,0) 4 (10,0) 45,494 <0,001 51,00 (13,23-196,57) <0,001 45,20 (10,18-200,61) 

Triangular/Oval 6 (15,0) 36 (90,0)      

Total 40 (100,0) 40 (100,0)      

Mordida 
aberta 
anterior 

Sim 10 (25,0) 25 (62,5) 11,429 0,001 5,00 (1,91- 13,06) 0,116 2,55 (0,79-8,22) 

Não 30 (75,0) 15 (37,5)      

Total  40 (100,0) 40 (100,0)      

Overjet 
acentuado 

Sim 5 (19,2) 21 (80,8) 14,769 <0,001 7,93 (2,56-24,57) 0,004 5,69 (1,74-18,63) 

 Não 34 (65,4) 18 (34,6)      

 Total 39 (100,0) 39 (100,0)      
 
 
* Ajustado para sucção de chupeta. 
 
 
 

DISCUSSÃO 

A maloclusão é um distúrbio dentoesquelético que pode afetar tanto a função 

quanto a estética dos pacientes e causa, assim, prejuízos à qualidade de vida.23 Os 

resultados mostram que a prevalência de maloclusão foi significativamente maior entre 

os bebês com MZV quando comparado com o grupo controle. Esse achado corrobora com 

outros estudos realizados com crianças com necessidades especiais.23, 26, 27 A prevalência 

de maloclusão para o grupo controle, não- MZV, também corroborou com estudo anterior 

realizado com a mesma faixa etária.29 Porém, no que diz respeito a bebês com 

microcefalia acometidos por infeção viral, os resultados do presente estudo são inéditos. 

 O  fato dos grupos não diferirem em seus dados sociodemográficos, garantiu 

paridade e não influência dessas variáveis nos resultados. A distribuição seguiu a mesma 
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tendência nos dois grupos. A escolha da idade da realização dos exames não foi aleatória. 

A seleção de 30- 36 meses foi realizada visto que a literatura reporta que nessa idade 

comumente a dentição decídua já está completa.30, 31 O número da amostra MZV foi dado 

pela totalidade de pacientes, com a idade em  questão, que foi atendida no hospital 

pediátrico. O mesmo número foi aplicado ao grupo não-MZV com o objetivo de 

comparação. 

 Dentes em desenvolvimento fornecem uma indicação confiável de maturação e 

idade biológica. A compreensão do momento e da sequência da irrupção dentária permite 

que os cirurgiões-dentistas avaliem se os padrões exibidos pelos pacientes estão dentro 

da faixa esperada de desenvolvimento dentário normal.30 Desvios significativos entre a 

idade cronológica e a idade biológica estimada de um paciente podem refletir distúrbios 

locais ou sistêmicos. 30  Neste estudo, foi observado para o grupo não-MZV que a  maior 

parte dos bebês já possuíam a dentição decídua completa. Já para o grupo de MZV alta 

prevalência de dentição decídua incompleta foi encontrada, constatando uma irrupção 

tardia para esse grupo. Esse achado pode ser explicado pelo tipo de alimentação desses 

pacientes, em que a alimentação por sonda e a falta de consistência dos alimentos 

liquidificados ou pastosos não estimula a irrupção dos dentes decíduos. Outra explicação 

possível seria a presença sistêmica do vírus durante a formação dos tecidos de origem 

ectodérmica, afetando o processo normal da odontogênese. 

 No que diz respeito as alterações de crescimento, o formato da arcada superior 

atrésico foi a característica mais comum nessa população (MZV). Essa tendência para um 

palato alto e estreito, que muitas vezes é associado à mordida cruzada posterior, foi 

observada em outras populações.23,28 Prevalências significativamente maiores de overjet 

acentuado, mordida aberta anterior e mordida cruzada posterior também foram 

encontradas nos bebês MZV. Não existem evidências científicas em crianças MZV para 

comparar tais resultados.  

 Em pacientes com paralisia cerebral, diferenças significativas foram 

encontradas anteriormente quando comparadas a um grupo controle para alguns tipos de 

maloclusões, como mordida aberta anterior e overjet.27 Os resultados apoiam a hipótese 

de que as maloclusões são mais prevalentes e graves em pacientes com paralisia cerebral 

do que em indivíduos saudáveis. Isso sugere uma associação com o comprometimento 

muscular.27 

 Por outro lado, estudos anteriores realizados com crianças com dentição 

decídua, em faixa etária semelhante, mostraram que crianças que usaram chupeta tiveram 
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maior chance de ter maloclusão do que crianças sem uso de chupeta.29, 32 Dessa forma, 

sabendo que algumas dessas descobertas poderiam estar relacionadas a hábitos 

parafuncionais, principalmente sucção de chupeta, foi realizada a análise ajustada. Além 

disso, tal informação passa a ter ainda mais importância diante dos resultados 

encontrados, que grande número dos bebês MZV utilizavam chupeta. 

 Os resultados mostraram que a microcefalia passou a ter um valor não 

significativo para a mordida aberta anterior quando a análise foi realizada juntamente com 

a sucção de chupeta. Essa relação causa/efeito já é consagrada na literatura.29, 32  Trabalho 

anterior mostrou que os hábitos de sucção não nutritivos durante o estágio de dentição 

decídua desempenham um papel fundamental na determinação da mordida aberta 

anterior, independentemente do padrão facial morfológico do paciente.32 

 No que diz respeito as outras características como arco superior atrésico e 

overjet acentuado, as mesmas continuaram significativas na análise ajustada, 

demostrando que tais maloclusões realmente estão associadas a microcefalia.  

 Algumas limitações devem ser consideradas quando interpretamos os 

resultados. Devido à sua natureza transversal, não foi possível estabelecer certas 

associações entre maloclusão e fatores de risco. Além disso, foi realizado em apenas 1 

hospital pediátrico, e suas descobertas não podem ser generalizadas. No entanto, esse 

hospital é referência no tratamento e acompanhamento de crianças com MZV no estado 

que faz parte da região nordeste do país (a mais afetada pelo Zika vírus), e tem 

características similares aos outros centros de referência. 

 Apesar dessas limitações, esse conhecimento é de particular importância para 

entender melhor o padrão de maloclusão em crianças com MZV, e melhorar o 

planejamento do tratamento e gestão para essas crianças. O tratamento de crianças com 

MZV pode ser um desafio, o diagnóstico poderia levar a criação de estratégias preventivas 

e tratamentos interceptivos não invasivos. 

 Visto a alta prevalência de maloclusões encontradas na dentição decídua, as 

perspectivas futuras podem ser desafiadoras, principalmente se medidas preventivas e 

interceptativas não forem tomadas nesse momento. Pesquisas futuras devem ser 

incentivadas a explorar os fatores que podem estar envolvidos no aumento da prevalência 

de maloclusões em crianças com MZV, incluindo estudos na dentadura mista e dentição 

permanente.  

 Além disso, medidas de saúde pública devem ser implementadas, para controle 

do vetor transmissor do vírus Zika, evitando novos surtos da doença e consequentemente 
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aumento da população de pacientes portadores de microcefalia que está associado a 

deformidades dentofaciais. 

 

CONCLUSÕES 

Os  bebês MZV apresentaram dentição decídua incompleta, demonstrando atraso 

na irrupção, e possuem maior prevalência de maloclusões. Arco superior e inferior 

atrésico, overjet acentuado e mordida cruzada posterior são as características mais 

comuns desses bebês.   
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4 ARTIGO 2 

 

Características dentofaciais de gêmeas univitelinas expostas ao vírus Zika no 

segundo trimestre da gestação: relato de casos 

 

RESUMO  

A microcefalia (MC) é uma anomalia congênita que se tornou mais prevalente nos 

humanos após surtos endêmicos do vírus Zika, como ocorreu no Brasil e outras partes do 

mundo. O objetivo desse artigo foi descrever as características dentofaciais de duas 

gêmeas univitelinas com 3 anos e 11 meses de idade, cuja mãe foi exposta ao vírus Zika 

durante o segundo trimestre de gravidez. Ao nascimento, uma das crianças foi 

diagnosticada com MC e a outra não. Como a criança com MC foi infectada pelo vírus 

Zika após a odontogênese dos dentes decíduos e ambas as pacientes realizavam sucção 

de chupeta com mesma intensidade, frequência e duração, observou-se um 

desenvolvimento da dentição e uma mordida aberta anterior semelhantes nos dois casos. 

Apenas a criança com MC apresentou comprometimento muscular e incompetência labial 

significativos. Assim sendo, crianças infectadas pelo vírus Zika no segundo trimestre da 

gravidez parecem apresentar o desenvolvimento normal da dentição decídua. Ademais, 

crianças com MC parecem apresentar comprometimento muscular. 

Palavras- chave: Microcefalia; Má oclusão; Dentição. 

 

INTRODUÇÃO 

A microcefalia (MC) é uma anomalia congênita em que o cérebro humano não se 

desenvolve de maneira adequada.1,2 Essa má formação pode estar associada a síndromes 

craniofaciais, ser consequência de distúrbios metabólicos ou de exposição à substâncias 

químicas e/ou agentes biológicos de caráter infecciosos, tais como bactérias e vírus.3  

Embora apresente uma etiologia multifatorial, a microcefalia tornou-se muito 

mais prevalente com o surto do vírus Zika em meados da atual década.3 No Brasil, 

observou-se um aumento anual de 20 vezes maior no número de casos de microcefalia 

em recém-nascidos após este surto.1,4 O mesmo ocorreu entre abril de 2015 e janeiro de 

2016, período em que aproximadamente 1,5 milhão de pessoas foram infectadas.5 A 

identificação do vírus nas mulheres grávidas que apresentaram sintomas de infecção, na 

placenta, no líquido amniótico e no sistema nervoso do recém-nascido indica fortemente 
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que a infecção viral afeta o cérebro da criança em desenvolvimento, resultando em 

microcefalia.6,7 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pode ser considerado como 

microcefalia o feto que apresentar o perímetro cefálico inferior a dois desvios-padrão da 

média para idade gestacional e sexo. Por outro lado, a microcefalia é considerada grave 

quando o perímetro cefálico é inferior a três desvios-padrão.1,2 Em termos numéricos, 

pode-se suspeitar de microcefalia, quando o valor do perímetro cefálico (PC) ao 

nascimento for menor ou igual a 32cm. 1,2 

Muitas síndromes craniofaciais e anomalias congênitas estão associadas à 

alterações no desenvolvimento da face e da dentição, tais como a síndrome de Crouzon, 

síndrome de Appert, síndrome de Treacher-Collins, sequência de Pierre-Robin e as 

fissuras labiopalatinas e/ou raras da face.8-16 Entretanto, ainda são escassos estudos que 

descrevam as características dentofaciais dos indivíduos acometidos por microcefalia. 

Assim sendo, o objetivo desse relato de casos foi descrever as características dentofaciais 

de duas gêmeas univitelinas, sendo uma com diagnóstico de microcefalia e a outra não. 

 

DESCRIÇÃO DO CASO 1 

Criança brasileira, gênero feminino, 3 anos e 11 meses de idade, com diagnóstico 

de microcefalia. De acordo com a história médica, a mãe apresentou alguns sintomas 

clínicos sugestivos de infecção pelo vírus Zika, no quinto mês gestacional. Os sintomas 

relatados foram: febre, exantema e prurido. O diagnóstico de Zika foi confirmado por 

meio do exame laboratorial, que mostrou sorologia positiva para o vírus. A criança nasceu 

na 35ª semana de gestação, com o peso de 1,940Kg e o perímetro cefálico de 29 cm. 

Quanto aos hábitos nutritivos, a bebê recebeu amamentação exclusiva do 

nascimento aos 6 meses de vida. A partir de então, a alimentação foi gradualmente 

introduzida, dentro dos padrões normais. Durante 1 ano, a criança foi acompanhada por 

uma nutricionista e uma fonoaudióloga e, apesar de nunca ter recebido orientações de um 

cirurgião-dentista, a mãe realizava a higiene bucal da criança por meio da escovação 

dentária com creme dental fluoretado, duas vezes ao dia, porém sem utilizar o fio dental. 

Em relação aos hábitos não-nutritivos, a criança possuía o hábito de sucção de chupeta 

em demanda livre, desde o nascimento. 

Ao exame clínico extrabucal, observou-se um tipo facial dolicofacial, simetria 

facial, falta de selamento labial passivo, lábios hipotônicos, interposição lingual em 



 50 

repouso, perfil facial convexo e uma anteriorização da posição da cabeça e do pescoço 

(Figuras 1a e 1b). 

Ao exame clínico intrabucal, constatou-se que a criança se encontrava na dentição 

decídua completa. Sob o ponto de vista inter-arcos, a paciente se encontrava com uma 

relação “tampa-caixa” entre os arcos dentários superior e inferior, uma relação terminal 

entre os segundos molares decíduos do tipo degrau distal do lado direito e do tipo reto do 

lado esquerdo, uma relação de caninos decíduos de Classe II, um trespasse horizontal de 

3,5 mm, uma mordida aberta anterior de origem dentoalveolar de -6,5 mm e um desvio 

da linha média dentária inferior de 1 mm para o lado direito (Figuras 1g a 1i). 

Mais especificamente em relação ao arco dentário superior, observou-se espaços 

primatas, pequenos diastemas à distal dos incisivos laterais decíduos e uma atresia 

maxilar associada à palato ogival (Figura 1c). Já o arco dentário inferior mostrava a 

ausência de espaços primatas, diastemas generalizados entre os incisivos decíduos, um 

desvio de linha média de 1 mm para o lado direito e formato semi-circular (Figura 1d). 

As radiografias oclusais da maxila e da mandíbula evidenciaram o desenvolvimento 

normal dos germes dos dentes permanentes até os primeiros molares (Figuras 1e e 1f). 

 
Figura 1. Fotografias extrabucais e intrabucais e radiografias oclusais do Caso 1. 
 

DESCRIÇÃO DO CASO 2 

Criança brasileira, gênero feminino, 3 anos e 11 meses, diagnosticada sem 

microcefalia. A história médica foi relatada no caso anterior. Ao nascimento, a bebê 

apresentava o peso de 2,400 Kg e um perímetro cefálico de 33 cm. 
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De modo semelhante ao da sua irmã gêmea, a bebê recebeu amamentação até o 

sexto mês de vida e a introdução alimentar também ocorreu dentro dos padrões normais. 

Embora a criança tenha realizada a consulta nutricional e fonoaudiológica, a mesma não 

precisou de acompanhamento. A higiene bucal também era realizada pela mãe, apenas 

com a utilização da escova dental e de pasta dental fluoretada, sem fio dental e sem 

qualquer orientação de um cirurgião-dentista. De maneira semelhante, a mãe relatou que 

a sua filha realizava o hábito não-nutritivo de sucção de chupeta desde o nascimento, em 

demanda livre de modo semelhante a sua irmã. 

Ao exame clínico extrabucal, observou-se um tipo facial dolicofacial, simetria 

facial, selamento labial passivo, perfil facial convexo e ausência de comprometimento do 

tônus muscular e de alterações posturais (Figuras 2a e 2b).  

Ao exame clínico intrabucal, constatou-se que a paciente se encontrava com a 

dentição decídua completa. Sob o ponto de vista inter-arcos, a relação transversal foi 

considerada normal, a relação terminal entre os segundos molares decíduos era do tipo 

degrau mesial dos lados direito e esquerdo, a relação de caninos decíduos era de Classe 

II, havia uma mordida aberta anterior dentoalveolar de -6mm e um trespasse horizontal 

de 2 mm (Figuras 2g a 2i). 

Mais especificamente em relação à análise intra-arco, observou-se espaços 

primatas e diastemas interincisivos generalizados em ambas as arcadas dentárias (Figuras 

2c e 2d). Por outro lado, enquanto o arco dentário superior mostrou uma discreta atresia 

maxilar e uma alteração de cor na coroa do elemento dentário 51 devido a um traumatismo 

dentário (Figura 2c), o arco dentário inferior apresentou um formato semi-circular e a 

coloração normal de todos os dentes decíduos (Figura 2d).  

Por fim, as radiografias oclusais da maxila e da mandíbula evidenciaram a 

presença de todos os germes dos dentes permanentes até os primeiros molares, 

confirmando o desenvolvimento normal da dentição, até essa idade. 
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Figura 2. Fotografias extrabucais e intrabucais e radiografias oclusais do Caso 2. 
 

DISCUSSÃO 

Os primeiros episódios de microcefalia em função da infecção pelo vírus da Zika 

no Brasil aconteceram há aproximadamente 4 anos. Assim sendo, espera-se que as 

primeiras crianças acometidas com essa anomalia congênita se encontrem atualmente na 

dentição decídua completa, haja visto que o último dente decíduo entra em oclusão por 

volta dos 2,5 aos 3 anos de idade.17 

No presente caso, a mãe estava grávida de gêmeas univitelinas e foi infectada pelo 

vírus da Zika durante o quinto mês de gravidez. Embora ambos os fetos tenham sido 

expostos ao agente biológico, apenas um dos bebês apresentou microcefalia. Nesse 

contexto, o fato de as irmãs serem gêmeas univitelinas e apresentarem genótipos 

semelhantes permite uma comparação das reais influências do vírus Zika no crescimento 

da face e no desenvolvimento das dentições nessas crianças. 

Constatou-se clínica e radiograficamente que, à semelhança da criança sem 

microcefalia, a paciente do Caso 1 apresentou o desenvolvimento normal dos dentes 

decíduos e dos germes dos dentes permanentes até os primeiros molares permanentes 

(Figura 1c a 1i). A ausência de anomalias dentárias decorrentes de mutações genéticas 

provavelmente está associada ao fato da infeção pelo vírus Zika ter ocorrido no segundo 

trimestre da gestação, período que é posterior à fase de odontogênese dos dentes decíduos 

e dos dentes permanentes até os primeiros molares permanentes. De maneira geral, a 

formação dos dentes decíduos ocorre por volta da quinta semana de vida intra-uterina, 
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enquanto que o início da calcificação da coroa dos dentes permanentes até os primeiros 

molares acontece até os 02 anos e meio de vida pós-natal.17-19  

Contudo, situação diferente foi relatada em relação à gravidade das manifestações 

dentoesqueléticas quando a infecção Zika ocorre no primeiro trimestre da gestação. 

Agenesias são observadas e o padrão dentário e esquelético associado é muito mais grave 

do que no caso apresentado.20 

Embora a primeira evidência de calcificação dos segundos molares permanentes 

inicie entre os 02 anos e meio e 03 anos de idade, não foi possível observar os germes 

desses dentes, uma vez que a extensão das radiografias oclusais superior e inferior não 

permitiram alcançar a região. Ademais, considerando-se que a calcificação dos terceiros 

molares se inicia entre os 8 e 10 anos de idade, é possível que esses dentes apresentem 

alguma alteração no tamanho, forma, número ou trajeto de irrupção.17 

Idealmente, uma radiografia panorâmica deveria ter sido realizada, porém em 

virtude da pequena idade e da falta de cooperação durante a tomada radiográfica, não foi 

possível obter o exame de imagem. Uma possível solução seria a realização de uma 

tomografia médica de crânio e face, entretanto, de acordo com o princípio da ALARA 

(As Low As Reasonable Acceptable), o caso não justifica os benefícios da sua realização 

até o presente momento. 

Quanto às características dentoesqueléticas, observou-se que ambas as crianças 

apresentavam mordida aberta anterior, um trespasse horizontal aumentado, 

vestibularização dos incisivos decíduos superiores e inferiores e uma atresia maxilar 

(Figuras 1 e 2). Essas alterações oclusais se mostraram semelhantes nos casos 1 e 2, haja 

vista que, de acordo com os relatos da mãe, as irmãs realizavam o hábito de sucção de 

chupeta em demanda livre. Assim sendo, a alta frequência, intensidade e duração do 

hábito de sucção não-nutritiva, associada à tendência de crescimento facial mais vertical, 

confirmada pelo tipo facial dolicofacial, aumentou o risco das crianças desenvolverem a 

mordida aberta anterior.21-23  

Estudos prévios realizados com crianças com faixa etária semelhante  mostraram 

que as que realizavam sucção de chupeta apresentaram maior chance de desenvolver 

maloclusões, quando comparado com as crianças que não realizavam o hábito.24-26 Esse 

achado sugere que as maloclusões observadas nos casos relatados neste artigo estão mais 

relacionadas ao hábito bucal deletério do que com a microcefalia.20,27 Ambos os casos 

receberam orientações quanto à remoção da chupeta. Posteriormente, aos 5 anos de idade, 

uma nova consulta ortodôntica deve ser realizada para que seja realizado o planejamento 
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do tratamento e a possível interceptação de ambos os casos por meio da expansão 

transversal da maxila e controle do hábito com auxílio de uma grade palatina. 

Embora o desenvolvimento da dentição e as maloclusões observadas tenham sido 

semelhantes em ambas as crianças, a tonicidade da musculatura facial e a postura da 

cabeça e do pescoço diferiram significativamente clinicamente (Figuras 1a e 1b e Figuras 

2a e 2b). De maneira geral, a criança com microcefalia apresentou uma hipotonia dos 

lábios superior e inferior, falta de selamento labial passivo e uma posição anteriorizada 

da cabeça e do pescoço. Um estudo prévio observou os mesmos achados em quatro 

crianças com microcefalia e enfatizou que os pacientes infectados pelo vírus Zika na vida 

pré-natal tendem a apresentar uma inadequação do sistema sensório motor oral, fato que 

pode proporcionar a incoordenação das funções de sucção, deglutição e respiração.26 

Portanto, esses achados apoiam a hipótese de que as maloclusões são mais graves 

e prevalentes em indivíduos com alterações neuromusculares significativas do que em 

indivíduos saudáveis, incluindo a mordida aberta anterior e overjet acentuados.16 Assim 

sendo, é imprescindível o acompanhamento fonoaudiológico contínuo para a criança do 

Caso 1 para que as alterações encontradas não agravem mais com o tempo. 

Diante dos relatos, e levando em consideração as limitações de um estudo de casos 

clínicos, conclui-se que neste caso relatado as crianças infectadas pelo vírus Zika no 

segundo trimestre da gravidez parecem apresentar o desenvolvimento normal da dentição 

decídua e estão igualmente susceptíveis aos fatores etiológicos ambientais das 

maloclusões. Não houve grandes diferenças oclusais para a criança com e sem a anomalia 

congênita. Adicionalmente, as crianças com microcefalia parecem apresentar 

comprometimento muscular, em especial, a hipotonia dos lábios superior e inferior.  
 

REFERÊNCIAS  

1. Nunes ML, Carlini CR, Marinowic D, Neto FK, Fiori HH, Scotta MC, Zanella 
PL, Soder RB, da Costa JC. Microcephaly and Zika virus: a clinical and 
epidemiological analysis of the current outbreak in Brazil. J Pediatr (Rio J). 
2016;92(3):230-40. 

2. Martínez de Salazar P, Suy A, Sánchez-Montalvá A, Rodó C, Salvador F, Molina 
I. Zika fever. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016;34(4):247-52. 

3. Hanzlik E, Gigante J. Microcephaly. Children (Basel). 2017;4(6). 
4. Schuler-Faccini L, Ribeiro EM, Feitosa IM, Horovitz DD, Cavalcanti DP, Pessoa 

A, et al. Possible Association Between Zika Virus Infection and Microcephaly - 
Brazil, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:59-62. 

5. Fauci AS, Morens DM. Zika Virus in the Americas--Yet Another Arbovirus 
Threat. N Engl J Med 2016;374:601-604. 



 55 

6. Mlakar J, Korva M, Tul N, Popovic M, Poljsak-Prijatelj M, Mraz J, et al. Zika 
Virus Associated with Microcephaly. N Engl J Med 2016;374:951-958. 

7. Cavalheiro S, Lopez A, Serra S, Da Cunha A, da Costa MD, Moron A, et al. 
Microcephaly and Zika virus: neonatal neuroradiological aspects. Childs Nerv 
Syst 2016;32:1057-1060. 

8. Goodwin AF, Oberoi S, Landan M, Charles C, Massie JC, Fairley C et al. 
Craniofacial and dental development in Costello syndrome. Am J Med Genet A. 
2014;164A:1425-30. 

9. Garib DG, Zanella NL, Peck S. Associated dental anomalies: case report. J Appl 
Oral Sci. 2005;13(4):431-6. 

10. Garib DG, Peck S, Gomes SC. Increased occurrence of dental anomalies 
associated with second-premolar agenesis. Angle Orthod. 2009 May;79(3):436-
41. 

11. Lara TS, Lancia M, da Silva Filho OG, Garib DG, Ozawa TO. Prevalence of 
mesiodens in orthodontic patients with deciduous and mixed dentition and its 
association with other dental anomalies. Dental Press J Orthod. 2013 Nov-
Dec;18(6):93-9 

12. Ramalingam K, Kaliyamurthy SD, Govindarajan M, Swathi S. Seckel syndrome: 
a report of a case. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2012 Jul-Sep;30(3):258-61. 

13. Bauer D, Evans CA, Begole EA, Salzmann L. Severity of occlusal disharmonies 
in down syndrome. Int J Dent. 2012;2012:872367. 

14. Fontaine-Sylvestre C, Roy A1, Rizkallah J, Dabbagh B, Ferraz Dos Santos B. 
Prevalence of malocclusion in Canadian children with autism spectrum disorder. 
Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2017;152(1):38-41. 

15. Vellappally S, Gardens SJ, Al Kheraif AA, Krishna M, Babu S, Hashem M, et al. 
The prevalence of malocclusion and its association with dental caries among 12-
18-year-old disabled adolescents. BMC Oral Health 2014;14:123. 

16. Miamoto CB, Ramos-Jorge ML, Pereira LJ, Paiva SM, Pordeus IA, Marques LS. 
Severity of malocclusion in patients with cerebral palsy: determinant factors. Am 
J Orthod Dentofacial Orthop 2010;138:394.e1-394.e5 

17. Govorko DK et al. Spatial and temporal distribution of Ki-67 proliferation marker, 
Bcl-2 and Bax proteins in the developing human tooth. Archives of Oral Biology 
2010; 55: 1007 – 1016. 

18. Woodroff, S et al. Primary tooth emergence in Australian children: timing, 
sequence and patterns of asymmetry. Australian  Dental  Journal 2010; 55: 245–
251. 

19. Meredith, HV. Order and age of eruption for the deciduous dentition. J Dent Res 
1946; 25:43-66.  

20. Primozic J, Franchi L, Perinetti G, Richmond S, Ovsenik M. Influence of sucking 
habits and breathing pattern on palatal constriction in unilateral posterior 
crossbite–a controlled study. Eur J Orthod 2013;35:706-12. 

21. Huh A, Horton MJ, Cuenco KT, Raoul G, Rowlerson AM, Ferri J, Sciote JJ. 
Epigenetic influence of KAT6B and HDAC4 in the development of skeletal 
malocclusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013 Oct;144(4):568-76. 

22. Moreno Uribe LM, Miller SF. Genetics of the dentofacial variation in human 
malocclusion. Orthod Craniofac Res. 2015 Apr;18 Suppl 1:91-9. 

23. Wagner Y, Heinrich-Weltzien R. Occlusal characteristics in 3-year-old children – 
results of a birth cohort study. BMC Oral Health (2015) 15:94  



 56 

24. Zhou Z, Liu F, Shen S, Shang L, Wang X. Prevalence of and factors affecting 
malocclusion in primary dentition among children in Xi’an, China. BMC Oral 
Health 2016; 16:91. 

25. Fialho MPN, Pinzan-Vercelino CRM, Nogueira RP, Gurgel JA. Relationship 
between facial morphology, anterior open bite and non-nutritive sucking habits 
during the primary dentition stage. Dental Press J Orthod. 2014 May-
June;19(3):108-13. 

26. Botelho ACG, Neri LV, Silva MQF, Lima TT, Santos KG, Cunha RMA et al. 
Presumed congenital infection by Zika cirus: findings on psychomotor 
development - a case report. Rev Bras Saude Mater Intant. 2016;16(1):s45-s50. 

27. DO AMARAL B A. Prevalência de maloclusões em bebês com microcefalia 
associada ao vírus Zika In: Características Oclusais De Bebês Com Microcefalia 
Associada Ao Vírus Zika. Tese (Doutorado em Ciências Odontológicas) – 
Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Natal. 2019. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 3 
Para submissão ao periódico Pediatric Dentistry 

ISSN 0164-1263 | Qualis Odontologia A2 
Normas para submissão no anexo D  



 58 

5 ARTIGO 3 

 

Características oclusais na dentição decídua em pacientes acometidos pelo vírus 

Zika no primeiro trimestre da gestação: relato de casos 

 

RESUMO 

A irrupção dentária é um processo contínuo e sequencial, considerado um importante 

marco durante o desenvolvimento da criança, que pode influenciar fortemente o 

desenvolvimento normal do complexo craniofacial. Fatores locais e sistêmicos (como 

infecções) podem afetar o padrão da irrupção, bem como provocar agenesias. O objetivo 

desse relato de casos foi descrever a ocorrência de irrupção tardia e agenesia em dois 

pacientes, bem como descrever as demais características dentofaciais encontradas. 

Ambos do gênero feminino, 31 meses, com diagnóstico de microcefalia e acometidos pela 

infeção do vírus Zika (ZV) no primeiro trimestre da gestação. As características 

encontradas foram: irrupção tardia, hipodontia, tendência a crescimento vertical, perfil 

convexo, comprometimento do tônus muscular, incompetência de selamento labial, 

mordida aberta, desvio de linha média e arcos atrésicos. Assim sendo, o acometimento 

viral no primeiro trimestre da gestação determinou importantes alterações no processo de 

odontogênse e impacto significativo no período de irrupção dos dentes decíduos. 

Palavras- chave: Erupção dentária; Odontogênese; Dentição.  

 

INTRODUÇÃO 

 A irrupção dentária é o processo pelo qual os dentes em desenvolvimento 

emergem através dos tecidos moles e da mucosa sobrejacente para entrar na cavidade oral 

e alcançar o contato com os dentes do arco oposto.1 É um processo contínuo e sequencial, 

considerado um importante marco durante o desenvolvimento da criança, pois pode 

influenciar fortemente o desenvolvimento normal do complexo craniofacial.2-6   

Alguns fatores locais e sistêmicos podem afetar o padrão e momento da irrupção 

dentária. Dentre as condições locais estão a obstrução física e as lesões traumáticas.7 Por 

outro lado, as condições sistêmicas podem ser representadas por deficiência nutricional, 

distúrbio das glândulas endócrinas, distúrbios genéticos e infecções. 2-4,7 Além disso, o 

que deve ser observado em algumas situações é que a demora da irrupção pode ser 

caracterizada não apenas pelos problemas supracitados, como também em virtude de uma 

agenesia dentária não diagnosticada.8,9  
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Apesar da agenesia na dentição decídua ter uma incidência rara, existem relatos 

confirmando a ocorrência na literatura.8,9  Embora a etiologia da agenesia congênita não 

seja clara, vários fatores podem estar envolvidos, como uma tendência para predileção 

genética, distúrbios metabólicos, trauma, radiação ou infecção. 9 

Assim sendo, infecções virais, por exemplo, pelo Zika vírus tornam-se relevantes 

em áreas endêmicas. O ZV é um flavivírus transmitido pela picada do mosquito Aedes 

Aegypti10, horizontalmente por meio de transmissão sexual11,12 e verticalmente durante a 

gestação e o parto13,14. A maioria das pessoas infectadas com o vírus Zika é assintomática 

ou tem uma doença relativamente moderada.15,16 Entretanto, a principal preocupação da 

infecção é a provável teratogenicidade.10,16,18 

Quando adquirida durante a gravidez, a infecção tem sido associada à microcefalia 

fetal, retardo de crescimento intra-uterino, anormalidades oftalmológicas no recém-

nascido, calcificações intracranianas e aborto espontâneo, coletivamente denominada 

síndrome congênita do Zika.19-21 A identificação do vírus na placenta, no líquido 

amniótico de fetos afetados, e nos cérebros dos fetos de gestações terminadas indica 

fortemente que a infecção viral afeta o cérebro em desenvolvimento, resultando em 

microcefalia.13,14, 22-25 A suspeita que a microcefalia está associada com alterações bucais 

foi confirmada em estudo anterior, bebês com microcefalia associada ao ZV apresentaram 

uma maior prevalência de maloclusões, além de irrupção tardia.26  

No que tange a busca do presente estudo, existem poucas evidências científicas 

que demonstrem as alterações dentárias e oclusais comuns para essa população. O 

objetivo desse relato de casos foi descrever a ocorrência de irrupção tardia e agenesia em 

dois bebês acometidos pela infeção do ZV durante o primeiro trimestre da gestação, bem 

como as demais características dentofaciais. 

 

DESCRIÇÃO DO CASO 1 

Criança brasileira, M.V.S, gênero feminino, 31 meses, com diagnóstico de 

microcefalia. Histórico médico inclui uma gestação de 39 semanas em que a mãe 

apresentou sintomas clínicos de infecção pelo vírus Zika no segundo mês (primeiro 

trimestre). Além disso, a sorologia foi positiva para o vírus, confirmando o diagnóstico. 

A mãe, com 24 anos, não teve nenhuma alteração na gestação fora à infecção viral. Ao 

nascimento o peso da bebê foi 1,920Kg e o perímetro cefálico 29 cm.  

No que diz respeito aos hábitos nutritivos, não recebeu amamentação. A 

alimentação atual é diversificada, porém a consistência dos alimentos é amassada ou 
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liquidificada. Recebe acompanhamento pediátrico, nutricional, fonoaudiológico e foi ao 

dentista uma única vez anteriormente. Realiza a higiene bucal por meio da escovação 

dental duas vezes ao dia, com creme dental fluoretado, porém não utiliza fio dental. Em 

relação aos hábitos não-nutritivos a criança possui o hábito de sucção de chupeta, desde 

o nascimento, durante o período do sono.  

Ao exame clínico extrabucal (Figura 1a,b) pode-se observar uma tendência a 

crescimento vertical, perfil convexo, com comprometimento do tônus muscular e 

incompetência de selamento labial.  

Ao exame intrabucal observa-se dentição decídua incompleta. O arco superior 

(Figura 1c) apresenta formato atrésico e profundo. O incisivo lateral esquerdo (62) e o 

canino esquerdo (63) encontram-se ausentes ao exame clínico, dificultando a 

classificação quanto o tipo de arco. Na região posterior estão ausentes os segundos 

molares (55 e 65). O arco inferior (Figura 1d) apresenta formato oval, e estão ausentes 

clinicamente o incisivo central e lateral direito (81,82), o canino direito (83) e o primeiro 

molar esquerdo (74). 

Radiografias foram realizadas a fim de investigar as ausências dentárias. Para o 

arco superior inicialmente foi realizada uma radiografia oclusal (Figura 2a), e 

aparentemente o 62 estava ausente. Por meio de uma tomografia computadorizada (Figura 

2b) podemos confirmar esse achado e verificar com mais precisão que o 63 estava 

presente, apenas com atraso na irrupção. Para o arco inferior o mesmo protocolo foi 

seguido. A radiografia oclusal (Figura 2c) gerou um pouco de dúvidas e na tomografia 

computadorizada (Figura 2d) pôde-se confirmar ausência dos elementos dentários 81, 82 

e 83. O 74 encontrava-se praticamente a nível oclusal dos demais, evidenciando que o 

mesmo deve estar encoberto por tecido gengival e apenas com atraso de irrupção.   

Em relação as maloclusões presentes, nota-se uma mordida aberta anterior 

(overbite = -6 mm) e um desvio de linha média inferior de 5mm para o lado direito (em 

que os dentes estão ausentes). 
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Figura 1: Exame Clínico extrabucal e intrabucal do Caso 1. 

 
 

 
Figura 2: Exame de imagens do Caso 1.  
 
 

DESCRIÇÃO DO CASO 2 

Criança brasileira, M.C.S., gênero feminino, 31 meses, com diagnóstico de 

microcefalia. Histórico médico inclui uma gestação de 39 semanas em que a mãe 

apresentou sintomas clínicos de infecção pelo vírus Zika no primeiro mês (primeiro 

trimestre). Além disso, teve parecer médico confirmando o diagnóstico. A mãe, com 36 

anos, não teve nenhuma alteração na gestação fora a infecção viral. Ao nascimento o peso 

da bebê foi 2,900Kg e o perímetro cefálico 28 cm.  

No que diz respeito aos hábitos nutritivos, recebeu amamentação exclusiva por 6 

meses e depois realizou introdução alimentar. Até os 14 meses, a alimentação foi 
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diversificada e ainda recebia o aleitamento materno. Após esse período, teve uma 

complicação de saúde devido a uma pneumonia e alimentação passou a ser por sonda. 

Recebe acompanhamento pediátrico e fonoaudiológico, nunca foi ao nutricionista e 

dentista. Realiza a higiene bucal por meio da escovação dental duas vezes ao dia, com 

creme dental não fluoretado, e não utiliza fio dental. Em relação aos hábitos não nutritivos 

a família não relatou nenhum hábito. 

Ao exame clínico extrabucal (Figura 3a,b) pode-se observar uma tendência de 

crescimento vertical, perfil convexo, com comprometimento do tônus muscular e 

incompetência de selamento labial.  

Ao exame intrabucal observa-se dentição decídua incompleta. O arco superior 

(Figura 3c) apresenta formato atrésico e profundo. Os incisivos laterais (52 e 62) e os 

caninos (53 e 63) encontram-se ausentes ao exame clínico, dificultando a classificação 

quanto o tipo de arco. Na região posterior estão ausentes os primeiros e segundos molares 

(54, 55, 64 e 65). O arco inferior (Figura 3d) apresenta formato oval, e estão ausentes 

clinicamente os incisivos do lado esquerdo (71 e 72), os caninos (73 e 83) e todos os 

molares (74, 75, 84 e 85).  

Radiografias foram realizadas a fim de investigar as ausências dentárias. Para o 

arco superior inicialmente foi realizada uma radiografia oclusal (Figura 4a) que 

confirmou a presença de quase todos os dentes, gerando uma dúvida para o 53. Por meio 

da tomografia computadorizada (Figura 4b) pôde-se verificar com mais precisão que o 53 

também estava presente, ou seja, a dentição estava completa, apenas com atraso de 

irrupção. Para o arco inferior o mesmo protocolo foi seguido. A radiografia oclusal 

(Figura 4c) sugeriu ausência do 71 e 72 que foi confirmada na tomografia 

computadorizada (Figura 4d). Os demais dentes estavam presentes.   

Em relação as maloclusões presentes, nota-se uma considerável mordida aberta 

anterior (overbite = -8 mm) e um desvio de linha média inferior de 2mm para o lado 

esquerdo (em que os dentes estão ausentes). 
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Figura 3: Exame Clínico extrabucal e intrabucal do Caso 2. 

 
 

 

 
Figura 4: Exame de imagens do Caso 2.  
 
 
DISCUSSÃO 

Dentes em desenvolvimento fornecem uma indicação confiável de maturação e 

idade biológica. A compreensão do momento e da sequência da irrupção dentária permite 

que os cirurgiões-dentistas avaliem se os padrões exibidos pelos pacientes estão dentro 

da faixa esperada de desenvolvimento dentário normal.2,4-7, 27  Desvios significativos entre 

a idade cronológica e a idade biológica estimada de um paciente podem refletir distúrbios 

locais ou sistêmicos.2,4-7,27 No relato de casos, foi observado para os dois pacientes que a 

dentição decídua estava incompleta, constatando inicialmente um atraso na irrupção 
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dentária (AID). Esse atraso na irrupção dentária está em concordância com estudo 

anterior, realizado com a mesma população.26   

O AID aqui apresentado pode ser explicado pelo tipo de alimentação desses 

pacientes, em que a alimentação por sonda e a falta de consistência dos alimentos 

liquidificados ou pastosos não estimula a irrupção dos dentes decíduos. A barreira mucosa 

tem sido sugerida como fator etiológico da irrupção tardia.28  Há evidências consideráveis 

que implicam o desenvolvimento dos tecidos periodontais no AID, e anormalidades 

nestes tecidos foram encontradas em algumas síndromes.28 O efeito da deficiência 

nutricional na irrupção dentária também foi relatado como um possível fator de AID em 

outras populações.7 

O fato da infeção pelo vírus Zika ter ocorrido no primeiro trimestre da gestação 

foi bastante significativo para a gravidade dos casos. Há evidências de que as 

anormalidades neurológicas fetais são mais graves quando a infecção ocorre no início da 

gravidez, durante o desenvolvimento embriológico do sistema nervoso central.19, 31 30  

Infecções ocorridas no primeiro trimestre de gestação estão correlacionados com maiores 

taxas de infecção congênita e maior gravidade fetal.19, 29   

No que diz respeito a cavidade bucal, o processo de odontogênese e a formação 

dos dentes decíduos ocorre por volta da quinta semana de vida intra-uterina.29 Infecções 

são possíveis causas tanto de AID como de agenesias.7,9 Portanto, essa pode ser uma 

explicação possível para os achados desses relatos. A infecção pelo ZV ocorreu 

justamente por volta desse período, no primeiro e segundo mês da gestação, portanto 

afetando o processo normal da odontogênese.  

Em relação aos dentes acometidos por agenesia, houve um predomínio de dentes 

mandibulares. No Caso 1 estavam ausentes os elementos dentários 81, 82, 83 e apenas 

um dente superior, o 62. No Caso 2 estavam ausentes o 71 e 72. Este achado não está em 

concordância com a literatura que afirma que dentes decíduos superiores são mais 

frequentemente afetados pela agenesia do que dentes mandibulares.9 Estes achados 

podem ser em decorrência da casualidade. Em contrapartida, está em conformidade com 

os relatos da literatura que afirmam que a agenesia pode ser encontrada bilateralmente ou 

unilateralmente.9 A agenesia dentária pode ser classificada com base no número de dentes 

ausentes congenitamente. Para o Caso 1 e 2 podemos classificar como hipodontia, ou seja, 

ausência de menos de 6 dentes.9   

Dentes primários congenitamente ausentes são uma entidade rara e quando 

encontrada deve ser cuidadosamente investigada e os responsáveis precisam tomar 
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conhecimento da condição, modalidades de tratamento e as consequências para o 

desenvolvimento da dentadura mista e dentição permanente.  

O acompanhamento destas crianças por um odontopediatra e um ortodontista 

torna-se imprescindível a fim de monitorar o desenvolvimento da dentição. Em relação 

ao AID, orientação foi dispensada a fim de estimular o irrompimento dos dentes, visto 

que determinadas regiões estavam com indícios de impacção apenas por tecido gengival. 

Todas essas medidas devem visar o bom desenvolvimento e bem-estar da criança. 

Outros achados como tendência a crescimento vertical, perfil convexo, 

comprometimento do tônus muscular, incompetência de selamento labial, mordida aberta, 

desvio de linha média e arcos atrésicos podem estar relacionados com a microcefalia. 

Esse achado de grande ocorrência de maloclusões para esses pacientes corrobora com 

outros estudos realizados com crianças com necessidades especiais. 26, 30-32 Assim sendo, 

o grande comprometimento esquelético e funcional gera um agravamento da situação 

encontrada, fazendo com que seja imprescindível um tratamento integrado com várias 

especialidades (Odontopediatria, Ortodontia, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, 

Neuropediatria, entre outros)  a fim de diminuir a morbidade e/ou melhoria da qualidade 

de vida dos pacientes acometidos. 

Levando em consideração as limitações de um estudo de casos clínicos, conclui-

se que nos casos relatados crianças com microcefalia decorrentes do ZV no primeiro 

trimestre da gestação parecem ter mais risco de apresentar irrupção tardia, hipodontia, 

tendência a crescimento vertical, perfil convexo, comprometimento do tônus muscular, 

incompetência de selamento labial, mordida aberta, desvio de linha média e arcos 

atrésicos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudo sobre as características oclusais de bebês com microcefalia era inexistente 

e impossibilitava inicialmente a criação de estratégias preventivas. O presente estudo 

demonstrou pela primeira vez quais são as maloclusões que podem estar associadas a essa 

condição e quais podem ter outras causas. Foi demonstrado, que como para outros 

indivíduos, determinadas maloclusões podem ser provenientes de hábitos deletérios como 

a sucção de chupeta, portanto, inicialmente medidas preventivas precisam e podem ser 

tomadas.   

Essa informação deve ser utilizada para incentivar a promoção de saúde, por meio 

do aconselhamento aos responsáveis e sensibilização para a adoção de outras medidas 

que acalentem o bebê que não seja a chupeta. O estímulo a remoção do hábito até os 2- 3 

anos deve ser realizado, visto que os danos causados pela sucção não- nutritiva 

ultrapassam os benefícios e vem a interferir na respiração, alimentação e fonação (dos 

que conseguem desenvolver essa habilidade).  

Foi demonstrado uma maior probabilidade de irrupção tardia e prevalência maior 

de maloclusões em bebês MZV, dentre elas o formato da arcada superior e inferior 

atrésico, overjet acentuado e mordida cruzada posterior. Além disso, alterações 

neuromusculares e agenesias na dentição decídua também foram relatadas.  

Portanto, após a fase de tratamento preventivo (0-5 anos), os achados devem guiar 

os profissionais e gestores a se prepararem para os possíveis tratamentos interceptativos 

que podem ser necessários. A viabilidade desse atendimento precisa ser estudada e os 

centros de referência devem reforçar a equipe multidisciplinar com a introdução de 

profissionais de diversas áreas. A inserção de políticas que tragam acesso ao tratamento 

ortodôntico é fundamental  pois as oclusopatias são problemas de saúde pública. Critérios 

deveriam ser estabelecidos para selecionar quem de fato precisa e realmente estaria apto 

ao tratamento, levando-se em consideração os poucos recursos públicos disponíveis.  

Futuros estudos devem ser direcionados para a dentadura mista e dentição 

permanente. Pouco se conhece sobre a expectativa de vida dessas crianças, porém espera- 

se que os anos vividos, dentro do possível, sejam com a melhor qualidade de vida.  
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ANEXO A- Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. 
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ANEXO B- Ficha Clínica  
 

Data:_________________________ 

 

FICHA DE DADOS PESSOAIS                     

Nome do bebê  
Data de nascimento  

Idade  
Nome do responsável  

Relação do responsável com o bebê   
Telefones  

 

FICHA DE DADOS SÓCIO- ECONÔMICO-DEMOGRÁFICOS E INFORMAÇÕES MÉDICAS 

Gênero (  )Masculino, (  )Feminino 
Idade do bebê ______ meses 

 
Idade da Mãe ao 

nascimento do bebê 
______ anos 

Moradia do bebê (  )Casa dos pais, (  )Casa de familiares, (  )outros. 
Escolaridade da mãe 

ou responsável 
(  )Analfabeta, (  )ensino fundamental incompleto, (  )ensino fundamental 
completo, (  )ensino médio, (  )ensino técnico ou profissionalizante, (  )ensino 
superior. 

Informações médicas 
Idade Gestacional ______ semanas 

Peso do bebê ao nascer ______Kg  
 

Perímetro Craniano ao 
nascer 

______cm 
 

Escore de Apgar ______ 
Infecção pelo vírus 

Zica confirmada pela 
sorologia 

(  )Sim 
(  )Não 

Sintomas clínicos da 
Zica durante a 

gestação? 

(  )Sim ____________________________________________ 
(  )Não 

Período de início dos 
sintomas da Zica 

______meses 
 

QUESTIONÁRIO DE HÁBITOS 
 

Amamentação (   )Sim 
(   )Não 

Tempo de 
amamentação 

Exclusiva ________ meses 
Alternando _______ meses 

Sucção de 
chupeta 

(   )Sim 
(   )Não 

Tempo de sucção 
de chupeta 

________ meses 

Frequência da 
sucção de chupeta 

(   )Demanda livre   
(   )Período do sono 

Sucção de dedo (   )Sim 
(   )Não 

Tempo de sucção 
de dedo 

________ meses 
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Frequência da 
sucção de dedo 

(   )Demanda livre 
(   )Período do sono 

FICHA CLÍNICA 
 

Dentição decídua 
completa  

(  )Sim, (  )Não 
Faltando: __________________________________________ 

Primeiro dente a 
Irromper  

Idade 

(  ) ICI 
(  ) ICS 
______ meses 

Tipo de Arco de 
Baume 

(  )Tipo I, (  )TipoII 

Espaços Primatas  (  ) Sim   ( ) Arco superior ( ) Arco inferior (  ) Ambos 
(  ) Não 

Formato das arcadas  Superior (  ) Oval (  )Circular  (  )Triangular 
Inferior (  ) Oval (  )Circular  (  )Triangular 

Relação terminal dos 
segundos molares  

(  )Degrau mesial, (  )Plano terminal reto, (  )Degrau distal 

Desvio de linha média (  )Sim  
Inferior ___mm para esquerda/ ___mm para direita  
Superior ___mm para esquerda/ ___mm para direita 
(  )Não 

Mordida cruzada 
anterior 

(  )Sim (  )Todos os dentes, (  )Alguns dentes:___________________ 
(  ) Não 

Overjet ______ mm  
Overbite  ______mm , ______ %  

Mordida aberta (  )Sim, (  )Não 
Mordida cruzada 

posterior 
(  ) Sim => ( ) Bilateral, ( ) Unilateral => ( )D, ( )E 
(  ) Não 

 
HIGIENE BUCAL 

 
Quem realiza a higiene bucal do bebê?   

Quantas vezes escova os dentes por dia?   
Grau de dificuldade (1-Muito fácil , 2-Fácil, 3-Médio, 4-Difícil, 

5-Muito difícil) 
  

Creme dental com flúor?   
Quantas vezes passa fio dental por semana?    

Grau de dificuldade (1-5)   
Conhece o fio dental montado com haste? (flosser)   

Conhece algum objeto para ajudar a abrir a boca (abridor de 
boca)? Qual? 

  

Grau de dificuldade para abrir a boca (1-5)   
Alimentação: _________________________________________________________________________ 
Dentista (fora aqui): (  ) Sim (  ) Não 
Fonoaudiólogo: (  ) Sim (  ) Não 
Nutricionista: (  ) Sim (  ) Não 
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ANEXO C- Normas para a publicação no periódico American Journal of Orthodontics 

and Dentofacial Orthopedics 

 

The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics publishes original 
research, reviews, case reports, clinical material, and other material related to 
orthodontics and dentofacial orthopedics.  
Submitted manuscripts must be original, written in English, and not published or under 
consideration elsewhere. Manuscripts will be reviewed by the editor and consultants and 
are subject to editorial revision. Authors should follow the guidelines below. 
Statements and opinions expressed in the articles and communications herein are those 
of the author(s) and not necessarily those of the editor(s) or publisher, and the editor(s) 
and publisher disclaim any responsibility or liability for such material. Neither the 
editor(s) nor the publisher guarantees, warrants, or endorses any product or service 
advertised in this publication; neither do they guarantee any claim made by the 
manufacturer of any product or service. Each reader must determine whether to act on the 
information in this publication, and neither the Journal nor its sponsoring organizations 
shall be liable for any injury due to the publication of erroneous information. 
 
Electronic manuscript submission and review 
 
The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics uses the Elsevier 
Editorial System (EES), an online manuscript submission and review system. 
 
To submit or review an article, please go to the AJO-DO EES 
website: http://ees.elsevier.com/ajodo. 
 
Rolf G. Behrents, Editor-in-Chief 
E-mail: behrents@gmail.com 
 
Send other correspondence to: 
Chris Burke, Managing Editor 
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 
University of Washington 
Department of Orthodontics, D-569 
HSC Box 357446 
Seattle, WA 98195-7446 
Telephone (206) 221-5413 
E-mail:ckburke@aol.com 
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ANEXO D- Normas para a publicação no periódico Pediatric Dentistry 

 
Pediatric Dentistry is the official publication of the American Academy of Pediatric 
Dentistry, the American Board of Pediatric Dentistry and the College of Diplomates of 
the American Board of Pediatric Dentistry. It is published bi-monthly and is 
internationally recognized as the leading journal in the area of pediatric dentistry. The 
journal promotes the practice, education and research specifically related to the specialty 
of pediatric dentistry. 
  Manuscripts that are selected for publication promote the practice, education and 
research for the specialty of pediatric dentistry. Manuscripts are considered for 
publication only if the article, or any part of its essential substance, tables or figures have 
not been or will not be published in another journal or are not simultaneously submitted 
to another journal. The statements, opinions, and advertisements are solely those of the 
individual authors, contributors, editors, or advertisers, as indicated. Published 
manuscripts do not necessarily represent the views of the editor, the AAPD 
Communications Department, or the American Academy of Pediatric Dentistry 
organization. 
Type of manuscript must be one of the following: Meta- Analyses/Systematic Reviews, 
Scientific Studies, Case Reports, or Literature Reviews (JDC only), Letters to the Editor, 
Editorials and Brief Communications. Authors submitting manuscripts are expected to 
follow these instructions before submissions will be accepted for review consideration. 

Case Reports  
Full-length manuscript not to exceed 1,850 words (including unstructured Abstract, brief 
Introduction, Description of Case, Discussion, Acknowledgments (if any), and References 
(if any). The unstructured Abstract should be no longer than 150 words. Maximum 
Figures: 4 • Maximum Tables: 3 or viceversa. 

 
All new manuscripts must be submitted to AAPD’s online submission and review 

website, ScholarOne manuscripts Pediatric Dentistry at: 
http://mc.manuscriptcentral.com/pediadent. Please visit the  ICMJE website at: 

www.icmje.org for more information. 
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ANEXO E- Cartilhas desenvolvidas para promocão de saúde bucal em crianças com e 
sem microcefalia. Trabalho realizado paralelo a coleta de dados. 
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