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Estudos com descrições clínicas de crianças portadoras de

microcefalia associadas a Síndrome Congênita do Zika Vírus

(SCZV), apresentam a disfagia como sintoma relatado em um

grande percentual desde os primeiros meses de vida. Portanto,

objetivou-se descrever uma série de casos de crianças com

SCZV avaliadas para disfagia através de propedêutica armada

com videofluroscopia (VFD) e videoendoscopia da deglutição

(VED).

INTRODUÇÃO

Alguns estudos já descreveram a presença de disfagia em crianças com SCZV.

Um estudo relatou alterações na deglutição em crianças com idade entre 5-12

meses com SCZV, a partir de propedêutica clínica não instrumental, e

constatou a presença de disfagia em 10/13 (77%) dos pacientes. Outro,

descrevendo a presença de alterações ortopédicas em crianças com SCZV em

sua maioria associado a microcefalia, verificou a presença de disfagia em 86%

dos casos. O principal estudo publicado até o momento, pela utilização de

propedêutica clínica e instrumental através de VFD e VED neste grupo de

pacientes, descreveu a presença de diferentes graus de disfagia em todos os

nove pacientes incluídos na pesquisa com faixa etária entre dois e sete meses

de idade.

DISCUSSÃO

• A média de idade das crianças nas avaliações foi de 26,3

meses ± 3,8 (15-32).

RESULTADOS
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MÉTODOS

• Estudo descritivo, prospectivo, transversal. Foi realizada

análise descritiva dos resultados dos exames de VFD e

VED da deglutição realizados em crianças portadoras

de SCZV.

• Amostra: 42 VFD de acordo com a classificação de O`Neil e

60 VED de acordo com a escala de Rosenbek, segundo

amostra por conveniência, realizadas em 2017 e 2018.

• O estudo faz parte de um projeto maior aprovado no comitê

de ética em pesquisa local (CAE: 52888616.4.0000.5693).
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CONCLUSÃO

Crianças com SCZV tem alta prevalência de disfagia e a avaliação e conduta

multidisciplinar pode ajudar no diagnóstico e manejo desses casos.
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Gráfico 1: Classificação da deglutição avaliada por meio da VED

segundo a escala de Rosenbek.

Gráfico 2: Classificação da disfagia, avaliada por meio da VFD, segundo a

classificação de O’Neil.
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Antecedente %

Disfagia 49 (81,7%)

Antecedente de pneumonia 23 (38,3)

Usou sonda nasoenteral 5 (8,3%)

Gastrostomia 4 (6,7%)

Tabela 1: Antecedentes pessoais de crianças com SCZV.


