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RESUMO 

 

 Síndrome da Zika Congênita (SZC) é a condição com a qual nascem os bebês afetados 

pelo Vírus da Zika durante o primeiro trimestre de gravidez, descoberta após o aumento 

significativo no número de crianças nascidas com microcefalia no Brasil, posteriormente a um 

surto de infecção por Zika ocorrido em 2015. A erupção dentária faz parte do desenvolvimento 

e crescimento infantil e indica uma série de ocorrências biológicas que podem sofrer influências 

e ter o seu curso alterado. O objetivo desse estudo foi avaliar a erupção dentária em crianças 

portadoras da SZC, de maneira qualitativa e quantitativa, incluindo possíveis associações 

existentes entre o evento de erupção, idade cronológica e sexo. Foram avaliados 19 bebês 

diagnosticados com SZC em 4 momentos em Fortaleza (CE) num estudo prospectivo 

observacional. Os dados obtidos foram tabulados e posteriormente submetidos à análise 

estatística (p < 0,001). Inicialmente os voluntários tinham em média 10,32 meses, 63,20% (n = 

12) da amostra tendo ausência total de dentes decíduos. Já no último mutirão, a média de idade 

foi de 30,68 meses, tendo 18 bebês pelo menos 1 molar erupcionado. Em todos os mutirões os 

meninos possuíam mais dentes do que as meninas. Nos mutirões 3 e 4 todos os voluntários 

possuíam pelo menos 1 dente erupcionado. A comparação entre o número de dentes 

erupcionados nos bebês e entre a idade da população avaliada durante os mutirões demonstrou 

diferença significativa (p < 0,001). Não se observou correlação significante ao correlacionar a 

idade dos bebês em cada mutirão com os totais de dentes erupcionados. Concluiu-se que 

erupção dos dentes decíduos dos meninos precede a das meninas e há atraso no início da 

erupção dentária nos bebês portadores da SZC, quando comparado aos padrões descritos 

previamente na literatura. 

 

 

Palavras-chave: Erupção dentária. Zika vírus. Odontopediatria. 



ABSTRACT 

 

Congenital Zika Syndrome (SZC) it’s a condition where infants are afected by Zika 

virus during the first trimester of pregnancy, discovered after a significant increase in the 

number of children born with microcephaly in Brazil after an outbreak of Zika infection in 

2015. Dental eruption is part of child development and growth and indicates a series of 

biological occurrences that can be influenced and have its course altered. The objective of this 

study was to evaluate the dental eruption in children with SZC, qualitatively and quantitatively, 

including possible associations between eruption event, chronological age and sex. Nineteen 

kids diagnosed with SZC were evaluated in 4 moments at Fortaleza (CE) in a prospective 

observational study. Data were tabulated and later submitted to statistical analysis (p <0.001). 

Initially the volunteers had on average 10.32 months, 63.20% (n = 12) of the sample having 

total absence of deciduous teeth. In the last evaluation, the average age was 30.68 months, 18 

babies with at least 1 molar erupted. during all the mutirões, boys had more teeth than the girls. 

In mutirões 3 and 4 all volunteers had at least 1 erupted tooth. The comparison between the 

number of teeth erupted in infants and between the age of the population evaluated during the 

mutirões showed a significant difference (p <0.001). No significant correlation was observed 

when correlating the age of the babies in each group with the totals of erupted teeth. It was 

concluded that boys’ deciduous teeth eruption precedes girls and there is a delay in the 

beginning of the dental eruption in the babies with SZC, when compared to the previously 

described patterns in the literature. 

 

 

Palavras-chave: Tooth eruption. Zika virus. Pediatric dentistry. 

 

 



RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar a erupção dentária em crianças portadoras da Síndrome da Zika Congênita 

(SZC), de maneira qualitativa e quantitativa, incluindo possíveis associações existentes entre o 

evento de erupção, idade cronológica e sexo. Ainda, testar a hipótese de que crianças afetadas 

pela SZC não possuem alterações no perfil de erupção dos dentes decíduos. 

Metodologia: Dezenove bebês diagnosticados com síndrome da Zika congênita foram 

avaliados em 4 momentos em Fortaleza (CE) num estudo prospectivo observacional com 

duração de 18 meses. Os dados obtidos foram tabulados em planilha e posteriormente 

submetidos à análise estatística (p < 0,001). 

Resultados: Inicialmente os voluntários tinham em média 10,32 meses, 63,20% (n = 12) da 

amostra tendo ausência total de dentes decíduos. Já no último mutirão, a média de idade foi de 

30,68 meses, tendo 18 bebês pelo menos 1 molar erupcionado. Nos mutirões 3 e 4 todos os 

voluntários possuíam pelo menos 1 dente erupcionado. A comparação entre o número de dentes 

erupcionados nos bebês e entre a idade da população avaliada durante os mutirões demonstrou 

diferença significativa (p < 0,001). Não se observou correlação significante ao correlacionar a 

idade dos bebês em cada mutirão com os totais de dentes erupcionados. 

Conclusão: A erupção dos dentes decíduos dos meninos precede das meninas; há atraso no 

início da erupção dentária nos bebês portadores da SZC, quando comparado aos padrões 

descritos previamente na literatura. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Objective: Evaluate the dental eruption in children with Congenital Zika Syndrome (SZC), 

qualitatively and quantitatively, including possible associations between the event of eruption, 

chronological age and sex. Also, test the hypothesis that children affected by SZC do not have 

alterations in the eruption profile of deciduous teeth. 

Methods: Nineteen kids diagnosed with congenital Zika syndrome were evaluated in 4 

moments in Fortaleza (CE) in a prospective observational study with 18 months of duration. 

Data were tabulated and later submitted to statistical analysis (p <0.001). 

Results: Initially the volunteers had on average 10.32 months, 63.20% (n = 12) of the sample 

having total absence of deciduous teeth. In the last group, the average age was 30.68 months, 

18 babies with at least 1 molar erupted. In mutirões 3 and 4 all volunteers had at least 1 erupted 

tooth. The comparison between the number of teeth erupted in infants and between the age of 

the population evaluated during the mutirões showed a significant difference (p <0.001). No 

significant correlation was observed when correlating the age of the babies in each group with 

the totals of erupted teeth. 

Conclusion: It was concluded that boys’ deciduous teeth eruption precedes girls and there is a 

delay in the beginning of the dental eruption in the babies with SZC, when compared to the 

previously described patterns in the literature.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Em 2015 houve significativo aumento no número de crianças nascidas com microcefalia 

no Brasil, principalmente na região Nordeste, após um recente surto de infecção pelo Vírus da 

Zika, o qual pertence à mesma família dos vírus da febre amarela, dengue e chikungunya e é 

transmitido pelo mosquito Aedes. A partir desses dois eventos sugeriu-se a relação existente 

entre eles, a qual foi comprovada a partir de evidências que demonstraram o aumento dos casos 

de microcefalia em decorrência da infecção congênita pelo Zika Vírus no primeiro trimestre de 

gestação¹ e pelo genoma do Vírus da Zika ter sido encontrado nas amostras de líquido amniótico 

de brasileiras grávidas que tiveram fetos diagnosticados com microcefalia². 

A partir desses fatos, denominou-se Síndrome da Zika Congênita (SZC) a condição 

com a qual nascem os bebês infectados pelo Vírus da Zika durante o primeiro trimestre de 

gravidez e ela está associada a algumas anormalidades além da microcefalia. Calcificações 

intracranianas, alterações oftalmológicas e déficits auditivos nos bebês, além de 

desproporcionalidade facial, disfagia em alguns casos e artrogripose nos braços e pernas 

também são características manifestadas nos bebês com SZC³. Num estudo comparativo entre 

crianças portadoras da síndrome e crianças sadias, França et al. (2018)⁴ perceberam uma 

diferença significativa entre elas, havendo, para o primeiro grupo, risco de atraso no 

desenvolvimento motor e cognitivo, além de atraso no crescimento⁵. 

O processo de erupção dentária abrange uma série de eventos os quais têm por 

finalidade o aparecimento da coroa dentária na região intra-oral. De acordo com a Academia 

Americana de Odontopediatria⁶, nos dentes decíduos, esse processo tem sequência iniciada com 

os incisivos centrais (IC), seguida pelos incisivos laterais (IL), primeiros molares (PM), caninos 

(C) e, finalizando a dentição decídua, os segundos molares (SM). Quanto à cronologia de 

erupção na dentição decídua, geralmente os dentes da arcada inferior precedem os seus 

correspondentes superiores, havendo significante preferência na erupção do IC inferior em 

relação ao IC superior. Ainda, o período que abrange esse acontecimento varia entre 5 a 8 meses 

para a erupção do primeiro dente até 30 meses para o último molar decíduo surgir no rebordo 

gengival⁷’⁸. 

Além disso, a erupção dentária faz parte do desenvolvimento e crescimento da criança 

e indica uma série de ocorrências biológicas as quais têm padrão determinado pela 

individualidade de cada ser humano, contudo podem sofrer influências e ter o seu curso 

alterado. Fatores locais e sistêmicos como baixo peso⁹ e fumo durante a gravidez¹⁰, além de 
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fatores genéticos como fissura lábio-palatina¹¹, síndrome de Down¹², Displasia Cleidocraniana¹³ 

e síndrome GAPO¹⁴ são exemplos que podem ser responsáveis por essa mudança. 

Dessa forma, visto o acometimento neurológico dos pacientes com SZC e a 

odontogênese ter início a partir das células da crista neural, viu-se a necessidade de analisar a 

cronologia de erupção dentária nos pacientes portadores dessa síndrome, recentemente 

descoberta, tendo em vista o limitado conhecimento que temos sobre sua fisiologia e 

consequências nas crianças infectadas pelo vírus da Zika. O objetivo desse estudo foi avaliar 

erupção dentária em crianças portadoras da Síndrome da Zika Congênita, de maneira qualitativa 

(dentes erupcionados) e quantitativa (quantidade de dentes erupcionados), avaliando possíveis 

associações existentes entre o evento de erupção, idade cronológica e sexo. Nosso objetivo visa 

testar a hipótese de que crianças afetadas pela Síndrome da Zika Congênita não possuam 

alterações no perfil de erupção dos dentes decíduos, e que a cronologia de erupção desses 

indivíduos esteja em consonância com o previsto na literatura para crianças não sindrômicas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Aspectos éticos 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal do Ceará (parecer nº 2.041.089) seguindo as Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras do Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 466/12). Foi 

entregue aos pais ou responsável legal dos voluntários um “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido”, no qual foram explicados os objetivos e metodologia da pesquisa 

 

População  

A população consistiu de 19 bebês acometidos pela SZC, de ambos os sexos, 

inicialmente na faixa etária de 5 a 17 meses de idade, provenientes do mutirão multidisciplinar 

de Zika Congênita. Essas crianças foram selecionadas de uma amostra de 85 crianças 

examinadas durante os mutirões, tendo sido incluídas na presente amostra apenas crianças que 

compareceram a todas as avaliações. Os participantes foram examinados no Centro de 

Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer (CAVIVER) situado na cidade de Fortaleza 

(CE).  

 

Características da amostra e desenho do estudo 

Trata-se de um estudo prospectivo observacional, com duração de 18 meses. 

 A amostra foi baseada na quantidade de bebês acometidos pela síndrome da Zika 

congênita, recrutados por demanda espontânea, avaliados em quatro edições seguidas do 

mutirão multidisciplinar de Zika congênita, ocorridas semestralmente. Ela foi composta por 10 

meninos e 9 meninas. Utilizou-se como critérios de inclusão bebês:  

• De ambos os sexos;  

• Diagnosticados com SZC; 

• Faixa etária inicial entre 1 a 24 meses de idade; 

• Os quais tiveram termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal, 

permitindo a realização do exame e dos registros fotográficos envolvidos na 

pesquisa; 

• Avaliados nas 4 edições do mutirão multidisciplinar de Zika congênita. 

Como critério de exclusão, bebês: 

• Com idade superior a 24 meses; 
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• Com ausência de SZC 

• Os quais não tiveram termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável 

legal; 

Como critério de retirada, utilizou-se: 

• Bebês que não participaram das 4 edições do mutirão multidisciplinar de Zika 

congênita 

 

Coleta de dados 

 Os pais ou responsáveis dos bebês atendidos foram previamente entrevistados para 

anamnese. Primeiramente foi preenchido o cabeçalho da ficha do estudo com nome da criança, 

idade, data de nascimento da criança, nome dos pais, profissão dos pais, endereço e telefones 

de contato. Então, os pais ou responsável legal foram questionados quanto ao diagnóstico 

médico, idade gestacional ao nascer e peso ao nascer. A coleta de dados foi feita durante as 4 

avaliações, ocorridas em intervalos de 6 em 6 meses. Qualquer outra observação sobre 

intervenção médica ou saúde geral foi anotada na ficha do participante da pesquisa. 

 Durante o exame clínico propriamente dito utilizou-se como material, caso necessário: 

gases, espelho clínico, sonda exploratória nº 5, além de abridores de boca e espátulas de 

madeira. os bebês estiveram sentados no colo dos seus pais ou responsável legal, onde o 

examinador adequou a posição mais confortável para o bebê e que fosse possível realizar o 

exame e, assim, foram verificadas a presença/ausência de dentes, especificando as unidades 

dentárias presentes. 

 

Análise estatística 

Os dados foram inicialmente tabulados no software Microsoft Excel® (versão 2016) e 

então submetidos à análise estatística, sendo utilizado para esse fim o software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Os seguintes testes estatísticos foram 

utilizados: Qui-quadrado de Pearson para análise de frequência em relação ao sexo, t-pareado 

para estatística descritiva comparando número total de dentes e idade e teste de correlação de 

Pearson. O nível de significância estatística adotado foi p < 0,001. 
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RESULTADOS 

 

As figuras 1, 2, 3 e 4 relacionam quantidade de dentes erupcionados, por elemento 

dentário, com o sexo dos voluntários nos mutirões 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 

 

Figura 1. Número de dentes erupcionados ou em erupção por sexo no 1º mutirão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número de dentes erupcionados ou em erupção por sexo no 2º mutirão. 
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 Figura 3. Número de dentes erupcionados ou em erupção por sexo no 3º mutirão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Número de dentes erupcionados ou em erupção por sexo no 4º mutirão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As tabelas 1 e 2 mostram, respectivamente, a média de idade em meses, e a média do 

número de dentes presentes nos voluntários em cada mutirão, incluindo o desvio padrão e os 

valores mínimos e máximos. Inicialmente os voluntários tinham em média 10,32 meses, sendo 

63,20% (n = 12) da amostra bebês com ausência total de dentes decíduos (Figura 5). Já no 

último mutirão, a média de idade foi de 30,68 meses, tendo toda a amostra, exceto 1 bebê, pelo 
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menos 1 molar erupcionado (Figura 6). Nos mutirões 3 e 4 todos os voluntários possuíam pelo 

menos 1 dente erupcionado. 

 

Tabela 1. Médias de idade por mutirão. 

 

 

 

 

 

 Tabela 2. Médias do número de dentes por mutirão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentagem de presença e ausência de dentes no 1º e no 2º mutirão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IDADE MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO DESVIO PADRÃO 

M1 10,32 5 17 2,286 

M2 16,95 11 20 1,84 

M3 23,16 18 25 1,642 

M4 30,68 26 36 2,162 

 

 
MÉDIA 

DENTES 

PRESENTES 

MÍNIMO MÁXIMO DESVIO PADRÃO 

M1 0,84 0 4 1,259 

M2 5,63 0 12 3,148 

M3 10,68 4 16 4,137 

M4 15,89 6 20 3,089 

 

 

36,80%

63,20%

Presente Ausente  

95%

5%

Presente Ausente

N=7 

N=12 

N=18 

N=1 
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Figura 6. Ausência e presença de pelo menos 1 molar nos mutirões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparação entre o número de dentes erupcionados nos bebês durante os mutirões 

demonstrou diferença significativa entre os grupos comparados (p < 0,001). O mesmo ocorreu 

ao comparar a idade da população avaliada (Tabelas 3 e 4). 

 

Tabela 3. Comparação do total de dentes entre os mutirões. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 4. Comparação de idades entre os mutirões. 

 

 

 

 

 

 

 

Média de dentes / Teste t pareado p<0,001  
Média n:19 Desvio Padrão p valor 

M1 x M2 0,84 19 1,259 < 0,001 

5,63 19 3,148 

M2 x M3 5,63 19 3,148 < 0,001 

10,68 19 4,137 
 

M3 x M4 10,68 19 4,137 < 0,001 

15,89 19 3,089 

 

Média de idades / Teste t pareado p<0,001  
média n:19 Desvio padrão p valor 

M1 x M2 10,32 19 2,286 < 0,001 

16,95 19 1,840 

M2 x M3 16,95 19 1,840 < 0,001 

23,16 19 1,642 

M3 x M4 23,16 19 1,642 < 0,001 

30,68 19 2,162 
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Ao correlacionar a idade dos bebês em cada mutirão com os totais de dentes 

erupcionados (Tabela 5) não se observou correlação significante entre as variáveis. Isto é, não 

houve correlação entre a idade e o número de dentes presentes em nenhum mutirão. 

 

Tabela 5. Correlação entre idades e total de dentes utilizando significância p<0,001 
  

Total 

dentes M1 

Total 

dentes M2 

Total 

dentes M3 

Total 

dentes M4 

Idade  

M1 

Corr. Pearson 0,115 0,171 0,046 -0,074 

Significância 0,64 0,483 0,851 0,764 

Total dentes 

M1 

Corr. Pearson - 0,587 0,321 0,324 

Significância - 0,008 0,181 0,176 

Idade 

 M2 

Corr. Pearson 0,404 0,409 0,173 -0,128 

Significância 0,086 0,082 0,479 0,601 

Total dentes 

M2 

Corr. Pearson 0,587 - 0,784 0,464 

Significância 0,008  - 0,000 0,045 

Idade 

 M3 

Corr. Pearson 0,201 0,377 0,139 -0,183 

Significância 0,41 0,111 0,571 0,454 

Total dentes 

M3 

Corr. Pearson 0,321 0,784 - 0,567 

Significância 0,181 0,000  - 0,011 

Idade  

M4 

Corr. Pearson 0,103 0,064 -0,080 -0,172 

Significância 0,674 0,796 0,744 0,482 

Total dentes 

M4 

Corr. Pearson 0,324 0,464 0,567 - 

Significância 0,176 0,045 0,011  - 
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DISCUSSÃO 

  

Diversos estudos de vários países avaliaram o processo eruptivo da dentição decídua 

em suas respectivas populações a fim de comparar os seus achados com a sequência de erupção 

considerada padrão onde não obtiveram diferenças significativas⁹’¹⁵’¹⁶’¹⁷. Os IC são os 

primeiros dentes decíduos a aparecerem na cavidade oral, seguido dos IL, PM, C e SM por 

último⁹’¹⁵’¹⁶’¹⁷. Nesse estudo, inicialmente os dentes presentes em maioria significativa foram 

os IC, em acordo com o padrão estabelecido na literatura.  

 No presente estudo, os meninos apresentaram maior quantidade de dentes em todas as 

avaliações. Assim, a cronologia de erupção dos meninos antecede a cronologia observada nas 

meninas, muito embora esses dados não tenham sido comprovados mediante teste estatístico 

devido ao tamanho limitado da amostra. Esse achado concorda com os resultados de Verma 

et.al (2017)⁹, Patrianova et.al (2010) e Żądzińska et.al (2013)⁷, nos quais também houve 

erupção mais precoce no sexo masculino. Contudo, Coban, Kansu e Dolgun (2018)¹⁷, ao 

avaliarem 584 crianças, não encontraram diferença significativa quanto à idade de erupção por 

gênero. Utilizando como referência os dados da Academia Americana de Odontopediatria⁵ 

sobre a idade de erupção de cada grupo dentário em que temos: 6 a 8 meses para IC, 8 a 12 

meses para IL, 16 a 20 meses para os C, 11 a 18 e 20 a 30 meses para PM e SM, respectivamente, 

observamos, a partir dos valores médios achados de idade e quantidade de dentes erupcionados 

em cada mutirão, que em todas as edições o processo de erupção encontrava-se atrasado, apesar 

de, a partir do 3º mutirão, pelo menos 1 bebê possuir pelo menos 1 dente erupcionado. Esse 

atraso de erupção fica mais evidente ao analisarmos a quantidade de crianças com pelo menos 

1 molar erupcionado e relacionarmos com a idade média nos mutirões. No 2º mutirão, por 

exemplo, a idade média era de aproximadamente 17 meses e apenas 4 bebês possuíam pelo 

menos 1 molar erupcionado. O estudo transversal comparativo de Siqueira, Santos e Cabral 

(2018)¹⁸ também constatou atraso de erupção em pacientes pediátricos portadores de SZC, 

quando comparados a crianças não portadoras da síndrome. 

 Comparando-se o número total de dentes presentes nos mutirões e a idade dos 

voluntários entre os mutirões, obteve-se significância estatística (p < 0,001). Isto é, os bebes 

portadores de SZC tinham idades significativamente maiores e um número significativamente 

maior de dentes de um mutirão para outro, muito embora não se tenha observado correlação 

estatística significativa entre essas variáveis. 
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A microcefalia através da infecção congênita pelo vírus da Zika é uma condição recente 

e ainda não há um protocolo clínico que descreva seguramente as alterações dentais e orofaciais 

nessas crianças. O presente trabalho trata-se do primeiro estudo para avaliação de cronologia 

de erupção com delineamento prospectivo. Uma das grandes limitações do nosso estudo 

encontra-se no limitado número de pacientes que efetivamente compareceram a todos os 

mutirões, o que de uma certa forma dificultou a visualização de pequenas diferenças entre os 

grupos, nos vários momentos de avaliação. Dessa forma, são necessários mais estudos com um 

número maior de crianças compondo a amostra, que avaliem as interferências dessa condição 

no sistema estomatognático para proporcionar o melhor entendimento da síndrome e, assim, 

um atendimento mais adequando aos pacientes. 

Conclui-se, a partir desse estudo, que nas crianças portadoras de SZC, a erupção dos 

dentes decíduos dos meninos precede a erupção nas meninas; há atraso no início da erupção 

dentária, quando comparado aos padrões descritos previamente na literatura, confirmado pela 

ausência de correlação entre idade das crianças e número de dentes erupcionados no momento 

do exame, durante as 4 avaliações em momentos distintos. 
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