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Resumo 

Em 2015 o surto da microcefalia no Brasil trouxe sérias consequências à população 

de forma especial às gestantes infectadas pelo Zika vírus (ZIKV), pois é sabido que 

o vírus pode causar ao concepto a microcefalia e outras alterações ao Sistema 

Nervoso Central (SNC), acometendo várias áreas, entre elas de especialidades 

fonoaudiológicas. Nesses casos o fonoaudiólogo pode atuar na estimulação precoce 

das habilidades comunicativas especialmente da linguagem, fala e audição, 

favorecendo uma melhor inserção desses sujeitos na sociedade. O objetivo deste 

estudo foi caracterizar as principais alterações fonoaudiológicas e a importância da 

intervenção e estimulação precoce em crianças acometidas pela microcefalia. Para 

tanto foi realizado um estudo bibliográfico de 22 artigos dos últimos 12 anos. 

Verifica-se que a fonoaudiologia é pouco citada apesar das manifestações relatadas 

serem frequentemente da abrangência de equipes multidisciplinares que deveriam 

envolver a atuação deste profissional. 

 

Introdução 

O vírus Zika foi isolado pela primeira vez na floresta Zika na Uganda em 1947, ele 

tem como um de seus principais vetores o mosquito Aedes aegypti que habita em 

climas tropicais, transmitindo-o para hospedeiros que são homens e animais 

vertebrados (LUIZ et al, 2015). No Brasil em 2015 foi identificada pela primeira vez a 

circulação do vírus na sorologia de um paciente com sintomas semelhantes ao vírus 

da Dengue e Chikungunya, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes 

aegypti. Em Pernambuco, o aumento dos casos de crianças com o diagnóstico de 

microcefalia e outras alterações no Sistema Nervoso Central por infecção congênitas 

levou os especialistas a associarem ao vírus Zika (VARGAS et al, 2016). A 

microcefalia é uma alteração no perímetro encefálico, sendo abaixo de 2 cm 

considerado desvio padrão das curvas de desenvolvimento para idade gestacional e 

sexo (CRUZ et al, 2016).  

 

 Objetivo 

O objetivo do presente estudo foi caracterizar as alterações fonoaudiológicas em 

casos de crianças com microcefalia e outras alterações no SNC relacionadas ao 

ZIKV, e a importância da intervenção multidisciplinar e fonoaudiológica. 

 



Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na qual foram levantados 22 artigos, sendo 

publicados nos últimos doze anos usando os unitermos: Zika vírus; Microcefalia; 

Fonoaudiologia; Intervenção e estimulação precoce nas seguintes bases de dados: 

PubMed, Lilacs e SciELO. 

 

Desenvolvimento  

 A intervenção precoce fonoaudiológica tem um papel fundamental para o bom 

desenvolvimento neuropsicomotor de crianças que são acometidas por infecções 

congênitas, porém a microcefalia possivelmente contraída pelo ZIKV tem sido 

atualmente um desafio para os profissionais da saúde e familiares, pois a escassez 

de estudos e pesquisas nessa área dificulta a conduta dos profissionais e 

consequentemente das famílias. Essas crianças são acometidas por déficits 

motores, cognitivos, auditivos, déficit de linguagem, comportamento, retardo mental 

entre outras alterações, por tanto a intervenção precoce é fundamental para 

aquisição das habilidades de compreensão e expressão, necessárias para a 

sociabilização desses sujeitos (ALVINO et al, 2016).  

 

Resultados preliminares 

Os resultados preliminares mostram que 77% dos artigos foram publicados no ano e 

2016, sendo 45% realizados em Recife – PE. Quanto à formação dos 

pesquisadores, 45% são formados em medicina, 13% em enfermagem e 9% em 

fonoaudiologia, a maioria ainda em formação, sendo apenas um artigo produzido por 

fonoaudiólogos. Quanto à equipe multidisciplinar, 22,72% dos artigos mencionam a 

atuação da equipe na estimulação precoce, 4,54% para a avaliação, diagnóstico, 

acompanhamento dos casos e orientação familiar, e 68,18% não mencionam. Em 

relação à atuação direta da fonoaudiologia 13,63% dos artigos são relacionados a 

exames audiológicos, 4,54% mencionam aplicação de protocolos para disfagia, 

estimulação precoce e orientação familiar e 77, 27% não relatam a fonoaudiologia. 

Com relação à inclusão social 90,90% não fazem relatos e 4,54% relatam a 

cidadania e minimização de limitações funcionais futuras e por fim a inclusão social.  

Quanto às principais alterações clínicas fonoaudiológicas foram citadas, deficiência 

auditiva (50%), alterações no DNPM (33,33%), déficit cognitivo e intelectual (25%), 

Disfagia, Síndrome de Guillain-Barré, TDAH, Autismo, retardo mental, alterações de 



linguagem e déficit comportamental (16%), outras alterações neurológicas 

mencionadas (16,66%). Desta maneira, observa-se a importância da atuação 

fonoaudiológica, porém ela é pouco citada nos artigos, verifica-se também a 

necessidade de mais estudos referentes ao assunto, realizados por fonoaudiólogos.  
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