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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A chikungunya é uma doença infecciosa causada por um alfavírus da 

família Togaviridae transmitida principalmente por mosquitos do gênero Aedes. Entre 50% e 

97% dos indivíduos infectados pelo vírus da chikungunya desenvolvem sinais/sintomas de 

febre e poliartralgia. No Brasil os primeiros casos autóctones ocorreram em 2014. Em 2015 

houve um número maior de notificações. Contudo, observou-se um aumento significativo dos 

casos notificados nos anos seguintes, com o registro de epidemias em 2016 e 2017. 

OBJETIVO: Descrever a introdução do vírus, o padrão de ocorrência e distribuição espacial 

dos casos e óbitos de chikungunya no estado do Ceará, nos anos de 2014 a 2018. 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo dos casos de chikungunya no estado do Ceará. 

A principal fonte dos dados secundários foi o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN). Os dados foram analisados por meio do programa Tabwin41® e Excel. 

RESULTADOS: Os primeiros casos importados no Ceará foram identificados em 2014 e em 

2015 houve registro dos primeiros casos autóctones. No período de 2016 a 2018 foram 

notificados 201.201 casos suspeitos. Destes, 69,3% foram confirmados. O perfil dos 

acometidos por chikungunya no Ceará foi predominantemente mulheres (62,5%), nas faixas 

etárias de 20 a 59 anos (66,2%), residentes em zona urbana (89,4%), com ensino fundamental 

incompleto (35,3%). Os sinais/sintomas clínicos mais frequentes foram febre (89,2%), 

artralgia (74,4%), cefaleia (73,6%) e mialgia (65,5%). Das pessoas que reportaram doenças 

pré-existentes, 58,8% referiram hipertensão e 24,7% diabetes. Em 2015, a doença tinha 

registro em cinco municípios do estado, em 2016 os casos estavam distribuídos em 78,3% 

(144/184) dos municípios e em 2017, 90,2% (166/184) dos municípios registraram a doença. 

Os óbitos foram predominantes na fase aguda da doença (49,4%), nas faixas etárias acima de 

70 anos (60,8%) e com ensino fundamental incompleto (49,2%). CONCLUSÃO: Durante o 

período do estudo, houve registro constante de casos, caracterizando a provável endemicidade 

da doença. A população mais acometida foi de mulheres, em idade produtiva, residentes em 

zonas urbanas e de baixa escolaridade. Além de febre e artralgia, que compoem a definição de 

caso,  cefaleia e mialgia foram os sinais/sintomas mais prevalentes. Hipertensão arterial e 

diabetes foram as doenças pré-existentes mais referidas. Não existiram aglomerados de 

municípios com altas incidências. Os óbitos ocorreram predominantemente na fase aguda da 

doença, em idosos com baixa escolaridade. Estes resultados contribuem para o nosso 

conhecimento sobre a chikungunya e podem ajudar a mitigar futuros surtos. 

Palavra-chave: Vírus Chikungunya, Febre de Chikungunya, Epidemiologia.
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Chikungunya is an infectious disease caused by a Togaviridae 

alphavirus transmitted mainly by Aedes mosquitoes. Between 50% and 97% of chikungunya 

virus-infected individuals develop signs / symptoms of fever and polyarthralgia. In Brazil the 

first indigenous cases occurred in 2014. In 2015 there were a higher number of notifications. 

However, there was a significant increase in reported cases in subsequent years, with 

epidemics recorded in 2016 and 2017. OBJECTIVE: To describe the introduction of the 

virus, the pattern of occurrence and spatial distribution of chikungunya cases and deaths in the 

state of Ceará. , from 2014 to 2018. METHODS: This is a descriptive study of chikungunya 

cases in the state of Ceará. The main source of the secondary data was the Notification 

Disease Information System (SINAN). Data were analyzed using Tabwin41® and Excel 

software. RESULTS: The first imported cases in Ceará were identified in 2014 and in 2015 

there were records of the first indigenous cases. From 2016 to 2018, 201,201 suspected cases 

were reported. Of these, 69.3% were confirmed. The profile of those affected by chikungunya 

in Ceará was predominantly women (62.5%), aged 20 to 59 years (66.2%), urban residents 

(89.4%), with incomplete primary education (35 , 3%). The most frequent clinical signs / 

symptoms were fever (89.2%), arthralgia (74.4%), headache (73.6%) and myalgia (65.5%). 

Of those who reported pre-existing illnesses, 58.8% reported hypertension and 24.7% 

diabetes. In 2015, the disease was registered in five municipalities of the state, in 2016 the 

cases were distributed in 78.3% (144/184) of the municipalities and in 2017, 90.2% (166/184) 

of the municipalities registered the disease. Deaths were predominant in the acute phase of the 

disease (49.4%), in the age group above 70 years (60.8%) and with incomplete elementary 

school (49.2%). CONCLUSION: During the study period, there was a constant record of 

cases, characterizing the probable endemicity of the disease. The most affected population 

was women of working age, living in urban areas and with low education. In addition to fever 

and arthralgia, which make up the case definition, headache and myalgia were the most 

prevalent signs / symptoms. High blood pressure and diabetes were the most common pre-

existing diseases. There were no clusters of municipalities with high incidences. Deaths 

occurred predominantly in the acute phase of the disease in the elderly with low education. 

These results contribute to our knowledge of chikungunya and may help mitigate future 

outbreaks. 

 

Keywords: Chikungunya virus, Chikungunya fever, Epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O vírus chikungunya 

A chikungunya é uma doença infecciosa causada por um alfavírus da família 

Togaviridae. O vírus chikungunya (CHIKV) foi isolado no início de 1953 em sangue de 

pacientes febris e em várias espécies de mosquitos, incluindo Aedes aegypti (ZELLER; 

BORTEL; SUDRE, 2016).  

Geneticamente, o CHIKV possui uma estrutura envelopada com genoma de RNA 

de cadeia simples e de sentido positivo (BURT et al., 2017). Além disso, o genoma do 

CHIKV é de aproximadamente 11,8 kb de comprimento e compreende duas fases de leitura 

aberta (Open reading frames - ORFs): uma ORF capaz de codificar as quatro proteínas não 

estruturais virais (nsP1-nsP4) e uma ORF que codifica as proteínas estruturais virais incluindo 

a cápside (C) e duas principais glicoproteínas envelopadas (E1 e E2). As proteínas E1 e E2 

são responsáveis pela formação de glicoproteínas na superfície da partícula viral e por facilitar 

a ligação da partícula viral às células hospedeiras suscetíveis (KAUR et al., 2012).  

Estudos filogenéticos da glicoproteína de envelope E1 do CHIKV revelaram a 

existência de três genótipos distintos de estirpes virais: Oeste africano, Leste-centro-sul 

africano (ECSA) e Asiático, sendo que cada linhagem circulava em regiões diferentes. 

Segundo as hipóteses a respeito do CHIKV, o genótipo mais distinto geneticamente é o Oeste 

africano, e os genótipos ECSA e Asiático são parafiléticos. Em 2000, uma nova estirpe viral 

foi identificada na região do Oceano Índico, com uma sequência parecida com o genótipo 

ECSA que tinha sido isolado há 50 anos na Tanzânia (CHEVILLON et al., 2008; SANTOS et 

al., 2015).  

Identificada em 2005, a mutação G1 da glicoproteína E1 do genótipo ECSA 

conferiu aumento da transmissão pelo mosquito Aedes albopictus que foi implicado na 

propagação adicional de chikungunya na última década (ZELLER; BORTEL; SUDRE, 2016) 

(Figura 1).  
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Figura 1. Visualização morfológica do vírus chikungunya, proteínas E1 e E2 e mutação G1. 

 
Fonte: SILVA-JÚNIOR et al., 2017. 

1.2 Modos de transmissão da chikungunya 

O principal modo de transmissão é por meio de vetores do gênero Aedes. As duas 

principais espécies de mosquitos envolvidas com a transmissão humana do CHIKV no mundo 

são Aedes aegypti e Aedes albopictus, ambas endêmicas nas regiões tropicais e subtropicais 

do planeta, sendo que a espécie Aedes albopictus também pode ser encontrada nas regiões 

temperadas e mais frias (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). Essas duas espécies estão 

amplamente distribuídas nas Américas, inclusive no Brasil. Atualmente, ambas são 

encontradas desde o Uruguai até o sul dos Estados Unidos. A distribuição e presença dessas 

duas espécies podem facilitar a introdução do vírus em novas áreas (BRASIL, 2014a). 

Há casos relacionados à transmissão intrauterina do vírus quando a gestante está 

em viremia. Também foi reconhecido que as mães podem transmitir o vírus durante o período 

perinatal e até 50% dos recém-nascidos dessas mães podem contrair a doença. Não foi 

demonstrado que haja prevenção da transmissão por cesariana e não há evidências de que a 

amamentação possa transmitir o vírus (FERNANDEZ; NAVARRO, 2015).  

A transmissão pelo sangue também é possível. Existem casos documentados de 

infecções adquiridas por profissionais de laboratório que manipularam sangue infectado. A 

possibilidade de transmissão através da transfusão de sangue ou hemoderivados e doação de 

órgãos para transplantes também gera profunda preocupação. A presença do vírus foi 
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detectada em córneas doadas para transplante e sua transmissão para camundongos foi 

evidenciada (FERNANDEZ; NAVARRO, 2015). 

1.3 Espectro clínico da chikungunya 

Após a picada do mosquito, o vírus entra na pele e ocorre a replicação inicial 

dentro dos fibroblastos dérmicos. O vírus se espalha por meio da corrente sanguínea para 

fígado, músculos, articulações, baço, nódulos linfáticos e cérebro. Durante a primeira semana 

de infecção, a carga viral atinge 109 cópias / mL de sangue (CUNHA; TRINTA, 2017). O 

período de incubação da chikungunya é em média de 3 a 7 dias (podendo variar de 1 a 12 

dias) e o período de viremia pode perdurar por dias e, geralmente, inicia-se dois dias antes da 

apresentação dos sintomas. Os sintomas de chikungunya normalmente começam de 4 a 8 dias 

após a picada da fêmea do Aedes, mas podem aparecer entre 2 e 12 dias. Surtos anteriores 

determinaram que 10% a 70% das pessoas em uma área afetada são infectadas (YACTAYO 

et al., 2016). Essa taxa de infecção potencialmente alta é associada a uma alta taxa de 

sintomáticos entre pessoas infectadas, com 50% a 97% desenvolvendo doença clínica com 

febre e poliartralgia (YACTAYO et al., 2016). A doença pode evoluir em três fases: aguda, 

pós-aguda e crônica. Após o período de incubação inicia-se a fase aguda ou febril, que dura 

até o 14º dia. Alguns pacientes evoluem com persistência das dores articulares após a fase 

aguda, caracterizando o início da fase pós-aguda, com duração de até três meses. Quando a 

duração dos sintomas persiste além dos três meses é considerada fase crônica (BRASIL, 

2017b). 

No entanto, novas definições de casos de chikungunya foram propostas para as 

Américas. As definições incluem quatro categorias de casos:  

(1) Casos clínicos agudos - caracterizados por febre (temperatura > 38,5 ° C) e dor nas 

articulações (geralmente incapacitante) e / ou critérios epidemiológicos e laboratoriais;  

(2) Casos clínicos atípicos - caracterizados por casos clínicos de chikungunya acompanhado 

de outras manifestações (neurológicas, cardiovasculares, dermatológicas, oftalmológicas, 

hepáticas, renais, respiratórias ou hematológicas);  

(3) Casos agudos graves - caracterizados por casos clínicos de chikungunya confirmados 

laboratorialmente apresentando disfunção de pelo menos um órgão ou sistema que ameaça a 

vida e requer hospitalização, e; 
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(4) Casos crônicos suspeitos /confirmados - caracterizados por apresentar, após 12 semanas 

do diagnóstico clínico prévio de chikungunya, pelo menos uma manifestação reumatológica 

(dor, rigidez ou edema) que é contínua ou recorrente (YACTAYO et al., 2016). 

Em áreas com circulação de chikungunya, podem ocorrer casos com 

manifestações atípicas que não apresentam febre e dor articular. Essas manifestações podem 

ser ocasionadas por efeitos diretos do vírus, pela resposta imunológica ou pela toxicidade a 

medicamentos (BRASIL, 2017b). 

A forma grave da doença acomete, com maior frequência, pacientes com doenças 

pré-existentes, crianças, pacientes com idade acima de 65 anos e aqueles que estão em uso de 

alguns fármacos (FERNANDEZ; NAVARRO, 2015). Pode estar associada com falência 

múltipla de órgãos, hepatite, meningite, nefrite, encefalite, dermatite bolhosa, miocardite, 

doença cardíaca e arritmias. Embora manifestações graves ou atípicas na infecção por CHIKV 

sejam raras, a taxa de mortalidade nessas complicações é alta: quase 10% (PINEDA et al., 

2016). 

1.4 Aspectos clínicos da infecção por chikungunya 

Em geral, o CHIKV ataca os fibroblastos, sugerindo seu tropismo por músculos, 

articulações e tecidos conjuntivos da pele. O elevado número de terminações nervosas nas 

articulações e músculos explica a dor associada à chikungunya (CHANDAK et al., 2009). 

Geralmente há o início brusco da febre, frequentemente acompanhado pela dor articular e 

prostração que são os sintomas mais comuns. Outros sinais e sintomas são mialgia, dor de 

cabeça, náusea, fadiga, conjuntivite, dor retroorbital, dor de garganta e erupção cutânea 

(PINEDA et al., 2016). 

Esta doença exibe comumente uma artrite, com duração de alguns dias ou que 

pode ser prolongada por semanas. A dor articular é comum, intensa e constante ou 

intermitente. O inchaço articular é frequentemente simétrico, envolvendo predominantemente 

as pequenas articulações, pulsos, pés e tornozelos, com edema significativo de partes moles, 

sinovites e tenossinovites, um quadro clínico evocativo de artrite reumatóide. No entanto, em 

10-60% dos casos, a dor nas articulações pode tornar-se crônica e persistir por anos. Os 

efeitos inflamatórios crônicos pós-chikungunya, como reumatismo, são uma das 

consequências que estão atualmente impactando países endêmicos (PINEDA et al., 2016). 
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Embora CHIKV não seja considerado neurotrópico, complicações neurológicas 

têm sido descritas, incluindo convulsões, distúrbios da fala, disfunção motora, estado mental 

alterado e, mais recentemente, transtornos mentais têm sido relatados como consequência do 

envolvimento dos neurônios (MARTINS et al., 2016b). Isso fortalece a ideia de que a 

infecção pelo CHIKV muda o funcionamento do sistema nervoso. Na Índia, onde a doença é 

epidêmica, foram relatadas morbidades psiquiátricas em pacientes com infecção por CHIKV 

(MARTINS et al., 2016a). Nas Ilhas Reunião, 51% das crianças infectadas tinham um quadro 

global de atraso, em comparação com 15% das crianças não infectadas. No entanto, o 

neurotropismo do chikungunya não foi completamente definido e os estudos em animais 

mostram algumas inconsistências na capacidade de CHIKV invadir o parênquima cerebral 

(YACTAYO et al., 2016).  

Até o momento, não há tratamento antiviral específico para a chikungunya. A 

terapia utilizada é analgesia e de suporte às descompensações clínicas causadas pela doença. 

É necessário estimular a hidratação oral dos pacientes. A escolha das drogas deve ser feita 

após avaliação do paciente com aplicação de escalas de dor apropriadas para cada faixa etária 

e fase da doença (BRASIL, 2017c). 

1.5 Dispersão da chikungunya no mundo 

Durante a evolução da espécie humana, as doenças infecciosas também evoluíram 

(MURUGAN; SATHISHKUMAR, 2016). Elas podem ser distinguidas de outras doenças 

devido ao seu caráter imprevisível e explosivo, a sua transmissibilidade, a estreita relação 

entre ambiente e comportamento humano, bem como a sua capacidade de prevenção e 

erradicação (PINEDA et al., 2016). Alguns fatores ambientais influenciados pelo homem, 

como mudanças climáticas, intercâmbio internacional e crescimento urbano desordenado, 

auxiliam na emergência e disseminação dessas doenças (PINEDA et al., 2016). 

Desde 1779 têm sido registradas epidemias por CHIKV, mas foram 

equivocadamente documentadas como surtos de dengue (CAREY, 1971). O primeiro registro 

dessa doença ocorreu no leste do continente africano entre 1952 e 1953, em um território 

denominado província de Tanganyika, localizado atualmente na Tanzânia (LUMSDEN, 

1955). Tendo em vista que esta doença era incomum entre os habitantes daquela região da 

África, foi dado o nome de “chikungunya”, palavra de origem makonde, idioma falado por 

um grupo étnico que vive no sudoeste da Tanzânia e norte de Moçambique, que significa 
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“torna-se curvado” devido à aparência encurvada apresentada pelos pacientes acometidos. 

Este aspecto era bem característico em virtude das intensas dores causadas nas articulações 

(LUMSDEN, 1955). 

Na Tailândia em 1960, foi documentado o primeiro surto urbano de chikungunya, 

em Banguecoque, e foi confirmado o papel do Aedes aegypti como principal vetor do CHIKV 

em ambientes urbanos (ZELLER; BORTEL; SUDRE, 2016). A partir disso, foram relatados 

surtos frequentes em países do Sudeste Asiático como Índia, Malásia, Indonésia, Camboja, 

Vietnã, Mianmar, Paquistão e Tailândia (POWERS; LOGUE, 2007). Entre os anos de 1960 e 

1990, o vírus foi isolado repetidas vezes durante numerosos surtos em países da África 

Central e do Sul (Sudão, Uganda, República Democrática do Congo, Malawi, Zimbabwe, 

Quênia e África do Sul), assim como em países da África Ocidental, incluindo o Senegal, 

Benin, República da Guiné, Costa do Marfim e Nigéria (AZEVEDO; OLIVEIRA; 

VASCONCELOS, 2015). 

Nos anos de 1999 e 2000, o CHIKV causou epidemia em Kinshasa, capital da 

República Democrática do Congo, depois de 39 anos sem qualquer isolamento do vírus 

(PASTORINO et al., 2004). Entre 2001 e 2003, o vírus ressurgiu na Indonésia depois de uma 

ausência de 20 anos (LARAS et al., 2005). 

Os genótipos do chikungunya Asiático e do Leste-centro-sul africano (ECSA) se 

expandiram na África, Ásia e em novas regiões de 2005 a 2014 (Figura 2). Na África, as Ilhas 

Reunião, com uma população de 750 mil habitantes, experimentaram uma grande epidemia de 

março de 2005 a maio de 2006, com uma taxa de ataque de 35%. Além disso, foram relatadas 

complicações e houve registro de 123 casos graves. Foram notificados 41 casos de 

transmissão vertical (mãe-filho) de CHIKV, no contexto de viremia materna intraparto que 

levou a infecções neonatais. Amostras de isolamentos virais provenientes das Ilhas Reunião 

mostraram o genótipo ECSA (ZELLER; BORTEL; SUDRE, 2016). 

Após um intervalo de 32 anos, o CHIKV reapareceu em toda a Índia, causando 

cerca de 1,3 milhão de casos em 13 estados de outubro de 2005 a outubro 2006. O CHIKV do 

genótipo ECSA foi o principal agente causador dessa reemergência e Aedes albopictus 

identificado como o principal vetor em várias regiões da Ásia. Desde seu reaparecimento em 

2005, tem havido transmissão contínua de CHIKV na Índia. A doença também ressurgiu no 

resto da Ásia, com significantes surtos na Malásia em 2007, onde um foco foi vinculado ao 

genótipo ECSA. O sul da Tailândia sofreu grandes surtos em 2008 e 2009, e os casos ainda 
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estavam sendo relatados em 2010, quando estudos destacaram o estabelecimento generalizado 

da cepa ECSA. Na região do Pacífico, o CHIKV foi detectado no início de 2011 em Nova 

Caledônia, onde foi isolado o genótipo Asiático. Em outubro de 2014 a janeiro de 2015, a 

Polinésia Francesa experimentou um grande surto que afetou cerca de 25% da população 

(ZELLER; BORTEL; SUDRE, 2016). 

Em 2007, pela primeira vez na Europa, foi relatado um surto no nordeste da Itália 

com um total de 217 casos relatados. Dois surtos limitados, com vírus do genótipo da ECSA, 

foram detectados na França, o primeiro em 2010 e o segundo em 2014, no qual 11 casos 

autóctones foram confirmados (ZELLER; BORTEL; SUDRE, 2016). 

Figura 2. Distribuição geográfica de CHIKV, com destaque para a propagação dos genótipos 

ECSA e Asiático, na África, na Ásia e em novas regiões, 1950-2014. 

 

Fonte: ZELLER; BORTEL; SUDRE, 2016. 
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1.6 Chikungunya nas Américas 

Na ilha caribenha de São Martinho, casos de doença febril passaram a ser 

registrados a partir de meados de outubro de 2013, cujos resultados laboratoriais eram 

negativos para dengue. Investigações adicionais rapidamente reconheceram a infecção pelo 

CHIKV e um alerta foi emitido no início de dezembro daquele ano. O emergente CHIKV 

pertenceu ao genótipo Asiático. A presença de uma população humana suscetível para 

CHIKV, a presença de Aedes aegypti e Aedes albopictus e o intenso movimento de pessoas 

entre as ilhas foram fatores que mais contribuíram para a rápida disseminação do CHIKV para 

as ilhas vizinhas e demais regiões das Américas (Figura 3) (ZELLER; BORTEL; SUDRE, 

2016).  

Desde que foi relatado pela primeira vez na ilha de São Martinho até julho de 

2016, há registro de cerca de 2,9 milhões de casos e 296 mortes em 45 países e territórios nas 

Américas. Como em muitas outras doenças transmitidas por vetores, os surtos foram durante 

a estação chuvosa, quando a densidade de mosquitos é máxima. Além de que, é uma região 

com outros arbovírus, como o vírus da dengue e o vírus Zika, que compartilham de ecologia 

semelhante (YACTAYO et al., 2016). 

Figura 3. Casos acumulados de chikungunya nos países das Américas, 2013 - 2017. 

 

Fonte: PAHO, 2018 

http://ais.paho.org/phip/viz/ed_chikungunya_amro.asp
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1.7 Chikungunya no Brasil 

No Brasil foram notificados os três primeiros casos importados de chikungunya 

em 2010 (ALBUQUERQUE et al., 2012), cujos locais prováveis de infecção foram Sumatra e 

Jacarta, na Indonésia, e Rajasthan, na Índia (BRASIL, 2010). Os primeiros casos autóctones 

foram identificados em Oiapoque, localizado no estado do Amapá na região Norte, e em Feira 

de Santana, no estado da Bahia no Nordeste, em setembro de 2014. Após análise genética dos 

vírus, foram detectadas duas linhagens: a Asiática, constatada no primeiro município; e a 

linhagem ECSA, detectada em Feira de Santana. Não houve identificação da mutação A226V 

nos casos registrados; caso houvesse, o CHIKV também poderia infectar mosquitos Aedes 

albopictus (SILVA et al., 2018a).  

A rápida disseminação da doença foi evidenciada, pois em um curto período 

foram notificados casos em todos os estados da federação, com elevado número de suspeitos 

entre os anos de 2014 e 2016. A dispersão, embora tenha acontecido, foi muito menor do que 

a esperada, quando comparada à de outros países, especialmente da América Central e Caribe 

(SILVA et al., 2018a). Os anos de 2014 e 2015 somaram 47.830 casos notificados de 

chikungunya no Brasil. O ano de 2015 apresentou um número expressivamente maior de 

notificações (43.253; 90,4%), quando comparado ao ano anterior. As notificações referentes 

aos anos de 2014 e 2015 apresentaram maior proporção nos estados do Nordeste (39.851 

casos notificados), responsáveis por 83,3% dos registros para o agravo do SINAN, com 

confirmação de 14.033 casos (29,3%) (SILVA et al., 2018a). Contudo, observou-se um 

aumento significativo dos casos notificados a partir de 2016, com o registro de 277.882 casos 

prováveis (BRASIL, 2018a), prevalecendo o maior número de notificações nos estados do 

Ceará e de Pernambuco (SILVA et al., 2018a). Em 2017, foram registrados 185.854 casos 

prováveis, com a região Nordeste apresentando o maior número de casos prováveis (142.074 

casos; 76,6%) em relação ao total do país (BRASIL, 2018b). 

1.8 Vigilância Epidemiológica da chikungunya no Brasil 

De acordo com o Ministério da Saúde (2017c), na Portaria GM/MS n° 1.378, de 9 

de julho de 2013, entende-se por vigilância em saúde “um processo contínuo e sistemático de 

coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o 

planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da 
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população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção 

da saúde”. Nesse contexto, compete à vigilância epidemiológica desempenhar um rol de 

atividades, dentre as quais se inclui notificar e investigar oportunamente casos de doenças de 

notificação compulsória. 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação foi desenvolvido no início da 

década de 90, tendo como objetivo a coleta e processamento dos dados sobre agravos de 

notificação em todo o território nacional, fornecendo informações para a análise do perfil da 

morbidade e contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões nos níveis municipal, 

estadual e federal. Em 1998, o uso do Sinan foi regulamentado por meio da Portaria GM/MS 

nº 1882 de 18 de dezembro de 1997 (BRASIL, 1997), tornando obrigatória a alimentação 

regular da base de dados nacional pelos municípios, estados e Distrito Federal 

(LAGUARDIA, 2004). Para padronizar os dados informados foram elaboradas fichas de 

notificação e investigação e estabelecida uma Lista Nacional das doenças e agravos de 

notificação compulsória pelo Ministério da Saúde.  

Em 2011, a Portaria nº 104 do Ministério da Saúde (MS) incluiu a chikungunya 

como Doença de Notificação Compulsória Imediata (DNCI), logo, a notificação deveria ser 

realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência da doença, 

pelo meio de comunicação mais rápido disponível, devido ao fato de a chikungunya não 

possuir circulação ou apenas circulação esporádica no território nacional. Com isso, 

estabeleceu-se a Vigilância Epidemiológica desta doença que, a partir daí, deveria ser 

notificada e registrada no Sinan, obedecendo às normas e rotinas estabelecidas pela Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS). Em 2014, a Portaria 1.271 

manteve esta doença como DNCI. A partir da Portaria 204/2016, o MS determinou que os 

casos suspeitos de chikungunya fossem de notificação semanal e os casos em áreas sem 

transmissão, bem como os óbitos suspeitos de chikungunya, fossem de notificação imediata. 

Inicialmente as notificações de casos suspeitos de chikungunya eram realizadas 

através da Ficha de Notificação/Conclusão (Anexo 1) no Sinan Net. A partir de maio de 2016, 

o MS comunicou através da Nota Informativa 59/2016 (BRASIL, 2016b) que seria 

disponibilizada a versão 3.0 do Sinan online, contemplando a notificação e investigação dos 

agravos dengue e chikungunya em uma única ficha. 
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1.9 Óbitos por chikungunya 

A chikungunya era considerada uma doença benigna com casos muito raros de 

morte descritos na literatura médica. Segundo Renault et al (2007), a mortalidade ligada à 

infecção pelo vírus chikungunya nunca havia sido relatada até que em janeiro de 2006, nas 

Ilhas Reunião, vários atestados de óbito, principalmente em relação aos idosos, passaram a 

mencionar a chikungunya entre as doenças que levaram diretamente à morte ou como um 

evento associado. No entanto, nos últimos anos, muitos estudos têm desafiado a visão 

convencional da natureza não letal do CHIKV (ECONOMOPOULOU et al., 2009). 

Em 2015, foram confirmados 14 óbitos, nos estados da Bahia (5), Sergipe (2) e 

Pernambuco (7), com mediana de 73 anos de idade (BRASIL, 2017a). Em 2016, foram 

confirmados 216 óbitos, em sua maioria, 91,1% (197/216), nos estados do Nordeste brasileiro 

(BRASIL, 2017b). O panorama no ano de 2017 foi semelhante ao de 2016, com 173 óbitos 

confirmados, com destaque novamente para o Nordeste (BRASIL, 2018b).  

1.10 Justificativa 

A chikungunya é uma doença presente em diversas regiões do mundo e apresenta 

um variado espectro clínico, cuja gravidade tem-se concentrado particularmente em pessoas 

de extremos de idade ou com presença de doenças pré-existentes. O potencial de cronicidade 

desta doença, associado à artralgia persistente, impacta diretamente na qualidade de vida das 

pessoas acometidas, onerando a capacidade produtiva da sociedade. No Brasil a doença vem 

se manifestando com quadros clínicos distintos com manifestações atípicas, neurológicas e a 

notificação de muitos óbitos.  

No nordeste do Brasil a chikungunya teve grande impacto e magnitude. A 

circulação simultânea de três arbovírus (chikungunya, dengue e zika) tem sido um desafio 

para os profissionais de saúde devido às semelhanças clínicas dessas doenças. Por isso, há 

necessidade de se conhecer as características clínicas, socioeconômicas e demográficas dos 

casos de chikungunya para oferecer subsídios que orientem às equipes técnicas dos serviços 

de saúde na condução de futuras epidemias. 

A importância do presente estudo se dá pelo fato de se tratar de uma doença 

introduzida recentemente no Brasil e no Ceará, se fazendo necessária a compreensão de seus 
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aspectos epidemiológicos, considerando a susceptibilidade da população, a magnitude da 

doença e sua gravidade, tornando-se de fundamental importância descrever o padrão de 

acometimento e distribuição espacial da doença no Ceará. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Descrever a introdução, ocorrência e distribuição espacial dos casos de chikungunya no 

estado do Ceará, entre os anos de 2014 e 2018.  

2.2 Objetivos específicos 

- Descrever a introdução do CHIKV no Ceará; 

- Descrever a ocorrência dos casos de chikungunya de residentes no Ceará, conforme 

características demográficas, socioeconômicas, sinais/sintomas clínicos e doenças pré-

existentes; 

- Descrever o padrão de distribuição espacial dos casos de chikungunya no Ceará; 

- Descrever os óbitos por chikungunya no Ceará. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo descritivo dos casos e óbitos de chikungunya no estado do 

Ceará. 

 

3.2 População do estudo 

A população estudada foi composta pelos casos e óbitos notificados e 

confirmados de chikungunya no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

do Ceará. Seguem as definições de caso, segundo orientações do Ministério da Saúde (2017c): 

 

- Caso suspeito de chikungunya: todo paciente com febre de início súbito maior que 38,5ºC e 

artralgia ou artrite intensa de início agudo e não explicada por outras condições, sendo 

residente ou tendo visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até duas semanas antes do início 

dos sintomas, ou que tenha vínculo epidemiológico com caso importado confirmado.  

 

- Caso confirmado: todo caso suspeito de chikungunya confirmado laboratorialmente ou que 

apresente vínculo epidemiológico com caso confirmado. 

 

- Caso importado: aquele em que a pessoa contraiu a doença fora da zona onde se fez o 

diagnóstico. 

 

- Caso autóctone: aquele caso em que a doença é contraída pelo enfermo na zona de sua 

residência. 

Os óbitos por chikungunya foram captados a partir do SINAN, de acordo com o 

preenchimento da variável “evolução” da ficha de notificação, com a indicação de “óbito pelo 

agravo”.  

O critério de inclusão do estudo considera os casos notificados e confirmados no 

SINAN no período de estudo, independente do local provável de infecção. Foram excluídos 

os casos não residentes no Ceará, com exceção dos primeiros casos importados não 

residentes, mas que foram detectados no estado, devido à importância epidemiológica. 
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3.3 Período e local do estudo 

A pesquisa foi realizada com dados referentes ao período de 2014 a 2018. O local 

do estudo foi o estado do Ceará, que é uma das 27 unidades federativas do Brasil (Figura 4). 

Está situado no norte da região Nordeste e tem por limites o Oceano Atlântico a norte e 

nordeste, Rio Grande do Norte e Paraíba a leste, Pernambuco ao sul e Piauí a oeste. É 

composto por 184 municípios (IBGE, 2018b). Possui uma população estimada de 8.963.663 

habitantes e uma área 148.823 km
2
 (IBGE, 2018a). O clima é predominante quente e 

semiúmido no litoral e no sertão o clima é semiárido. 

 

Figura 4. Mapa do Ceará dividido por regiões geográficas. 

 

 

Fonte: IBGE, 2018b 
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3.4 Fonte de dados 

A principal fonte de dados para este estudo foi o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN). As bases de dados dos casos de chikungunya foram 

extraídas do SINAN, com downloads realizados em 09 de janeiro de 2019. Os dados dos anos 

de 2014 e 2015 foram oriundos do SINAN-net. Os dados de 2016 foram obtidos com a junção 

dos bancos provenientes do SINAN-net e SINAN-online, destaca-se que as bases de dados de 

cada versão foram acessadas de forma independente, uma vez que não houve migração de 

uma plataforma para outra. Além disso, os dados de 2016 referentes a sinais/sintomas clínicos 

e doenças pré-existentes estavam disponíveis apenas na versão do SINAN-online, uma vez 

que na ficha do SINAN-net não havia estas informações. Os dados de 2017 e 2018 foram 

advindos do SINAN-online, cujas notificações foram realizadas na ficha de Investigação de 

Dengue e Chikungunya do MS (Anexo 2).  

Outra fonte de informação importante foram os relatórios de investigação de 

campo que traziam detalhes principalmente dos primeiros casos importados e autóctones. 

Os dados populacionais foram pesquisados segundo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2018a) com dados referentes à população estimada de 2016. 

Os resultados de exames laboratoriais foram extraídos da base de dados do 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).  

 

3.5 Técnicas de análise 

A análise dos primeiros casos ocorridos em 2014 e 2015 foi realizada com base 

nos relatórios de investigação de campo e em dados do SINAN-net; os casos notificados em 

2016, 2017 e 2018, oriundos do SINAN-net e SINAN-online, foram analisados por meio do 

programa Tabwin41®, seguido pela construção de planilhas com programa Excel, 

considerando as seguintes variáveis: data de início dos sintomas, sexo, faixa etária, raça/cor, 

zona de residência e escolaridade. A análise da frequência de sinais/sintomas clínicos e 

doenças pré-existentes foi realizada para as notificações realizadas no SINAN-online em 

2016, 2017 e 2018, cujas fichas incluíam estas variáveis. 

O coeficiente de incidência dos casos confirmados da doença por município de 

residência foi calculado por meio do número de casos confirmados de chikungunya do 

município dividido pela respectiva população estimada pelo IBGE (2018a), multiplicado pela 
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constante de 100.000 habitantes. Esses dados foram utilizados para a construção dos mapas no 

programa Tabwin41®.  

O coeficiente de incidência foi classificado de acordo com critério do MS, em que 

é considerado: 

- baixo quando o número de casos for menor que 100 casos por 100 mil habitantes 

- médio quando o número de casos for igual ou maior que 100 até menor que 300 casos por 

100 mil habitantes 

- alto quando o total de casos for igual ou maior que 300 por 100 mil habitantes. 

Para fins de destaque, categorizamos como muito alto o coeficiente de incidência acima de 

1.000 casos por 100 mil habitantes. 

Para análise ser proporcional, os municípios foram agrupados por porte 

populacional, de acordo com os parâmetros do IBGE (Figura 5):  

- Municípios de pequeno porte 1: até 19.999 mil habitantes (84 municípios do Ceará) 

- Municípios de pequeno porte 2: 20 mil a 49.999 mil habitantes (64 municípios do Ceará) 

- Municípios de médio porte: 50 mil a 99.999 mil habitantes (27 municípios do Ceará) 

- Municípios de grande porte: >= a 100 mil habitantes (9 municípios do Ceará). 

 

Figura 5. Municípios por porte populacional, Ceará, 2019. 

 

 

Fonte: Autora 

Pequeno porte 1 

Pequeno porte 2 

Médio porte 

Grande porte 

Legenda: 

Porte populacional 
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O coeficiente de letalidade é um indicativo da gravidade da doença na população, 

foi calculado com o número de óbitos por chikungunya pelo total de casos da doença, 

multiplicado por 100 (SOARES, 2001), por faixa etária.  

3.6 Aspectos éticos 

Na realização desta pesquisa foi obedecida à Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2013). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 06 de julho de 2017, por meio 

do CAAE nº 69865717.3.0000.5054/2017 (Anexo 3). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Cenário da ocorrência e fatores que propiciaram a disseminação da doença 

 

Apesar de o Brasil ter se preparado para o risco de introdução do CHIKV desde 

2014, por meio de várias ações, dentre elas a elaboração do Plano de Contingência Nacional 

para Chikungunya, do Manual de Preparação e resposta à introdução do vírus Chikungunya 

no Brasil e a emissão de informes técnicos de alerta para a introdução do vírus chikungunya, 

percebe-se que esses esforços não foram suficientes para conter a dispersão da doença no 

território nacional, bem como o elevado número de pessoas acometidas. Isso pode ser 

atribuído à presença de vetores competentes (mesmos vetores da dengue), à população 

suscetível e à fragilidade na execução das medidas de contingenciamento. Isso somado ao 

intenso deslocamento das pessoas proporcionou a disseminação do CHIKV.  

No Ceará, mesmo com o aumento da sensibilidade dos serviços de saúde para 

detecção oportuna de possíveis casos importados e/ou autóctones, alguns condicionantes 

conduziram a um cenário que dificultou o controle vetorial, como: condições climáticas 

favoráveis à reprodução do vetor, o abastecimento irregular de água em algumas regiões do 

estado, a coleta irregular de lixo e o destino inadequado dos resíduos sólidos. Além disso, a 

circulação simultânea de outras arboviroses com sintomatologia semelhante à chikungunya 

fragilizou a vigilância da doença. Devido a essas vulnerabilidades, pode-se dizer que a 

dinâmica de transmissão da chikungunya foi favorecida no estado e a introdução do CHIKV 

tornou-se um evento epidemiológico importante.  

A magnitude da doença e seu caráter explosivo afetaram diversos setores da 

saúde. Nos municípios, à princípio, houve um aumento expressivo das notificações de 

dengue, porém os resultados de exames laboratoriais específicos (sorologias, NS1 e RT-PCR) 

apresentavam altas taxas de negatividade, indicando que seria outra doença. Com as primeiras 

confirmações laboratoriais para chikungunya e paralelamente com a realização de capacitação 

sobre diagnóstico diferencial das arboviroses para profissionais, houve um aumento 

importante das notificações para chikungunya, de modo que a vigilância epidemiológica dos 

municípios não supria a demanda de fichas para inserir no Sistema de Informação (SINAN). 
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Este atraso na digitação das fichas no SINAN prejudicou, em parte, a identificação do cenário 

epidemiológico em alguns municípios em tempo real. Isso foi verificado por meio de visitas 

técnicas a diversos municípios em período epidêmico. 

Outro setor afetado foi o de assistência à saúde. Devido à demanda aumentada de 

pacientes em fase aguda da chikungunya nas unidades de saúde e hospitais, principalmente 

nos municípios de pequeno porte, os insumos e os recursos humanos passaram a não ser 

suficientes. Eram frequentes os relatos de pacientes chegando às unidades de saúde em 

cadeiras de rodas, em redes e carregados por familiares. Outro gargalo da assistência foram os 

pacientes que cronificaram os sinais/sintomas e a rede pública não conseguiu dar seguimento 

a esta demanda devido escassez de profissionais especializados. 

Grande parte das amostras para diagnóstico de chikungunya era processada no 

Laboratório Central (LACEN) do estado, que no período epidêmico recebeu milhares de 

amostras, concomitante ao desabastecimento de kits diagnósticos devido à demanda 

exacerbada em todo o Brasil. Após a normalização da distribuição dos insumos, foi visto que 

os resultados para chikungunya apresentaram uma alta taxa de positividade, sendo este um 

indicador de que estávamos em franca epidemia.     

 

4.2 Relato dos primeiros casos importados de chikungunya registrados no Ceará em 

2014 

 

Até o ano de 2013 não havia sido registrado nenhum caso de chikungunya no 

Ceará. O primeiro caso conhecido foi registrado em 2014 no município de Brejo Santo, com 

possível local de infecção na República Dominicana. O paciente JAS, 25 anos, sexo 

masculino, seminarista, residente da cidade de Recife, em Pernambuco. Viajou para a 

República Dominicana no dia 13 de junho de 2014, onde permaneceu até o dia 30 de junho de 

2014 (17 dias). Durante sua estadia, em missão religiosa, percorreu diversas cidades, 

referindo que o país se encontrava em epidemia de chikungunya tendo mais de 90 mil casos 

diagnosticados. Em 30 de junho de 2014 retornou para Recife/Pernambuco e no dia seguinte 

viajou para Brejo Santo/Ceará. Em 02 de julho de 2014 iniciaram os sinais/sintomas: febre 

alta (38ºC a 39ºC), artralgia, cefaleia, dor retroorbital. Ao procurar assistência médica foi 
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diagnosticado como caso suspeito de chikungunya. Foi coletada de amostra de sangue e 

encaminhada ao Laboratório Central (LACEN) que realizou a sorologia para chikungunya e 

encaminhou amostra para o Instituto Evandro Chagas (IEC), para realizar RT-PCR de 

chikungunya. Dia 15 de julho de 2014 houve confirmação laboratorial por meio da técnica 

RT-PCR e sorologia do primeiro caso importado de chikungunya diagnosticado no estado do 

Ceará, residente em Pernambuco. 

Os primeiros casos importados em residentes no Ceará foram registrados em uma 

mesma família no município de Fortaleza. A família viajou no dia 04 de julho de 2014 para 

República Dominicana permanecendo por 13 dias e retornando no dia 16 de julho de 2014. 

No dia 17 de julho de 2014, o paciente DSPG, sua sogra MFFB e sua esposa EFB procuraram 

atendimento em hospital da rede privada.
 

1. DSPG, masculino, 27 anos, residia no bairro São Gerardo. Apresentou início dos sintomas 

08/07/14: febre maior de 38,5ºC, artralgia, dor de cabeça, artrite intensa de início súbito, 

mialgia, poliartrite lombar, prurido e erupção cutânea e adenomegalia dolorosa. 

2. MFFB, feminino, 56 anos, residente também no bairro São Gerardo. Apresentou início dos 

sintomas 10/07/14: febre maior de 38,5ºC, artralgia, dor de cabeça, artrite intensa de início 

súbito, mialgia, poliartrite lombar, erupção e prurido cutâneo e adenomegalia dolorosa. Os 

pacientes referiram que havia pessoas com chikungunya na cidade visitada. 

3. EFB, feminino, 27 anos, residente no bairro São Gerardo. Apresentou início dos sintomas 

em 13/07/14: febre maior de 38,5ºC, artralgia, dor de cabeça, artrite intensa de início 

súbito, mialgia, poliartrite lombar, prurido e erupção cutânea, úlceras orais, estomatite, 

náuseas e adenomegalia dolorosa. 

Os três casos suspeitos foram confirmados laboratorialmente por meio de exames 

sorológicos que tiveram resultados positivos para chikungunya.  

Outro caso importado de não residente registrado no estado foi no município de 

Aracoiaba. O paciente JMA, 49 anos, sexo masculino, residente na cidade de Paramaribo/ 

Suriname, veio ao Ceará para visitar familiares. Saiu do Suriname no dia 13 de setembro de 

2014 e chegou a Fortaleza no dia 14 de setembro de 2014 quando iniciaram os primeiros 

sintomas. Em 16 de setembro de 2014 viajou para a cidade de Aracoiaba no interior do estado 

do Ceará. Dois dias depois de sua chegada, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), apresentando história de febre, artralgia, mialgia, artrite intensa, exantema e cefaleia. 

Foram levantadas hipóteses de doença exantemática febril (chikungunya e dengue) e coletada 
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amostras para confirmação diagnóstica. Em 25 de setembro de 2014 foi confirmado caso 

importado de chikungunya diagnosticado no estado do Ceará, residente em outro país. 

O último registro de caso importado de chikungunya diagnosticado no Ceará em 

2014 foi no município de Fortaleza. A paciente RTSQ, 28 anos, sexo feminino, médica, 

residia no bairro Dionísio Torres. A paciente viajou para o Taiti no dia 09 de dezembro de 

2014, tendo visitado várias cidades com registro de casos de chikungunya. Em 16 de 

dezembro de 2014 apresentou quadro febril, mialgia, artralgia, náusea, exantema, cefaleia e 

quadro diarreico por três dias. Ao retornar a Fortaleza em 18 de dezembro de 2014, buscou 

atendimento no Hospital de Doenças Infecciosas São José (HSJ), onde se levantou a hipótese 

diagnóstica de chikungunya. Em 24 de dezembro de 2014 foi confirmado como caso de 

chikungunya por meio de exame laboratorial pela técnica RT-PCR. 

Com a confirmação dos primeiros casos importados em municípios do Ceará 

(Figura 6), a Vigilância Epidemiológica do estado lançou um alerta (Anexo 4) sobre o risco 

de introdução e circulação viral de chikungunya, uma vez que o vetor estava presente na 

maioria dos municípios do estado e o fluxo de pessoas procedentes de áreas com transmissão 

sustentada era intenso.  

Figura 6. Municípios com registro de casos importados, 2014, Ceará. 

 

Fonte: Autora 
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4.3 Perfil dos casos de chikungunya registrados no Ceará em 2015 

 

Os primeiros casos autóctones de chikungunya do estado foram em pessoas que 

adoeceram no final de 2015. No entanto, a confirmação da autoctonia destes casos ocorreu no 

início de 2016, provavelmente pela característica de artralgia persistente por meses, o que 

levou as pacientes a buscarem atendimento especializado.  

O primeiro caso autóctone no interior do estado foi de MEML, feminino, 55 anos, 

residente no município de São Gonçalo do Amarante, sem histórico de deslocamento, porém 

sua residência era próxima da zona portuária, onde pessoas advindas de região com casos 

confirmados (Feira de Santana/Bahia) estavam hospedadas. Segundo relatório de 

investigação, em 15 de novembro de 2015, a paciente apresentou febre, prurido, rash, mialgia 

intensa, artralgia e eritema ocular. Buscou atendimento apenas em janeiro do ano seguinte no 

HSJ, uma vez que a artralgia era persistente. Foi realizada coleta de sangue para realização de 

sorologia para chikungunya em 13 de janeiro de 2016 e em 25 de janeiro de 2016 foi 

confirmado o primeiro caso autóctone do estado.   

O primeiro caso autóctone registrado em residente da capital do estado, Fortaleza, 

foi de CMS, feminino, 48 anos, sem histórico de viagens. Evoluiu com quadro viral e artrite 

intensa em punhos e ombros, com início dos sintomas em 13 de dezembro de 2015. Foi 

atendida no HSJ em 05 de janeiro de 2016, onde realizou sorologia e foi confirmada com 

chikungunya. 

Além destes primeiros casos, houve mais 15 casos confirmados por exame 

laboratorial, totalizando 17 casos em 2015, sendo oito casos autóctones e nove casos 

importados. Predominou o sexo feminino em 14/17 casos, as idades variaram entre 31 e 66 

anos, com média de 48 anos e mediana de 49 anos, a raça parda predominou com 13/17 casos. 

Estes pacientes eram residentes nos municípios de Aracati (01), Fortaleza (06), Juazeiro do 

Norte (04), Pires Ferreira (01) e São Gonçalo do Amarante (05) (Figura 7), em sua maioria na 

zona urbana (16/17). A maior parte, 13/17, teve início dos sintomas em novembro (7/17) e 

dezembro (6/17) (Tabela 1). 
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Figura 7. Municípios com registro de casos de chikungunya, 2015, Ceará. 

 

Fonte: Autora  

 

Tabela 1. Dados dos casos com início dos sintomas em 2015, Ceará. 

Paciente 

Tipo 

de 

caso 

Sexo Idade Raça 
Zona de 

residência 
Município de residência Escolaridade 

Início dos 

sintomas 

1 I M 50 P U Aracati EFI Janeiro 

2 I F 46 B R Pires Ferreira EFI Abril 

3 I F 44 P U Juazeiro do Norte EMC Agosto 

4 I F 31 P U Fortaleza EFC Agosto 

5 A F 57 P U S. Gonçalo do Amarante ES Novembro 

6 A F 50 P U S. Gonçalo do Amarante ES Novembro 

7 A F 55 P U S. Gonçalo do Amarante EMC Novembro 

8 A F 38 P U S. Gonçalo do Amarante EMC Novembro 

9 I F 52 P U Juazeiro do Norte EMC Novembro 

10 I F 54 Ig U Juazeiro do Norte Ig Novembro 

11 I F 39 P U Juazeiro do Norte EMI Novembro 

12 A M 53 B U Fortaleza Ig Dezembro 

13 A F 66 P U Fortaleza Ig Dezembro 

14 I F 48 Ig U Fortaleza Ig Dezembro 

15 A F 48 P U Fortaleza EMC Dezembro 

16 A F 49 P U S. Gonçalo do Amarante ES Dezembro 

17 I M 47 P U Fortaleza EMI Dezembro 

A - autóctone; I - importado; F - feminino; M - masculino; R - rural; U - urbana; B - branca; P - parda; Ig - 

ignorado; EFI - ensino fundamental incompleto; EFC - ensino fundamental completo; EMI - ensino médio 

incompleto; EMC - ensino médio completo; ES - ensino superior 

Fonte: Autora 



4.4 Perfil dos casos de chikungunya no Ceará nos anos de 2016 a 2018 

 

No período de 2016 a 2018 o estado registrou 201.201 casos, sendo que no ano de 

2017 foram notificados 69,4% (139.729/201.201) dos casos. A confirmação de casos 

nestes três anos também foi muito alta, chegando a 69,3% (139.474/201.201) dos casos 

notificados. De todos os casos confirmados, 75,5% (105.312/139.474) foram em 2017.  

Entre os casos confirmados de 2016, 75,7% (24.764/32.766) tiveram início dos 

sintomas entre os meses de abril e julho, com maior proporção em maio, com 26,3% 

(8.615/32.766) (Figura 8). Já em 2017, os casos concentraram-se entre os meses de março 

a junho quando foram registrados 90,1% (94.900/105.312), destacando-se os meses de 

abril e maio com 34,5% (36.355/105.312) e 32,0% (33.727/105.312) dos casos, 

respectivamente (Figura 8). Em 2018, o cenário apresentou menor número de registros em 

relação aos anos anteriores, com 1.396 casos confirmados de chikungunya (Figura 8). 

De acordo com a figura 9, em 2016 houve registro da primeira onda epidêmica de 

chikungunya, com pico no mês de maio que apresentou coeficiente de incidência de 95,9 

casos por 100 mil habitantes. Em 2017, houve a segunda onda epidêmica, com altos 

coeficientes de incidência nos meses de abril e maio, com valores de 405,6 e 376,3, 

respectivamente. Em 2018 os casos tiveram dispersão lenta e sem destaque de pico 

epidêmico, apresentando comportamento diferenciado em relação aos anos anteriores com 

coeficiente de incidência de 3,0 casos por 100 mil habitantes no mês de abril.  

Ao analisar os coeficientes de incidências acumuladas dos anos em estudo, em 

2016 o estado atingiu incidência de 365,5 casos por 100 mil habitantes, em 2017, alcançou 

o maior valor, 1.174,9 e, em 2018, 15,6 casos por 100 mil habitantes. 



Figura 8. Número de casos de chikungunya, por mês de início dos sintomas, Ceará, 2016 a 

2018.  

Fonte: Autora



Figura 9. Coeficiente de incidência de casos de chikungunya por mês de início dos sintomas, Ceará, 2016 a 

2018.  

Fonte: Autora



Em 2016, foram notificados 56.264 casos suspeitos. Destes, 58,2% 

(32.766/56.264) foram confirmados (Figura 10), sendo 25,6% (8.385/32.766) encerrados pelo 

critério laboratorial e 99,8% evoluíram para cura (Tabela 2). O cenário em 2017 foi de 

139.729 casos notificados e confirmação de 75,4% (105.312/139.729) destes casos (Figura 

10), sendo 30,7% encerrados pelo critério laboratorial (Tabela 2). Após período epidêmico, o 

ano de 2018 apresentou cenário de baixa circulação viral com menor número de notificações, 

5.208, destas, 26,8% (1.396/5.208) foram confirmadas (Figura 10), 34,1% (476/1.396) por 

critério laboratorial, 99,9% evoluíram para cura (Tabela 2). No tocante ao percentual de 

óbitos, observa-se que se mantém a proporcionalidade mesmo com variação no número de 

casos (0,1-0,2%) (Tabela 2). 

Em análise dos dados do Gal, observa-se uma tendência de aumento no percentual 

de positividade dos exames sorológicos para chikungunya realizados nos anos de 2016 e 

2017, 65,4% e 75,2%, respectivamente, o que não ocorre em 2018, quando este padrão reduz 

consideravelmente para 15,7% (Tabela 2).  

Figura 10. Distribuição dos casos notificados, por ano de início de sintomas e classificação, 

Ceará, 2016 a 2018. 

 

Fonte: Autora 
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Tabela 2. Casos de chikungunya segundo critério de confirmação, resultados de exames 

sorológicos e evolução, por ano de início dos sintomas, Ceará, 2016 a 2018. 

Variáveis 
2016 2017 2018 

n % n % n % 

Critério de confirmação 

      Laboratorial 8.385 25,6 32.335 30,7 476 34,1 

Clínico-epidemiológico 24.381 74,4 72.977 69,3 920 65,9 

Chikungunya IgM/Elisa       
Reagente 12.844 65,4 41.326 75,2 658 15,7 

Não reagente 6.445 32,8 12.587 22,9 3.221 76,9 

Inconclusivo/Indeterminado 350 1,8 1.042 1,9 307 7,3 

Evolução 

      Cura 31.306 99,8 103.735 99,8 1.375 99,9 

Óbito por chikungunya 50 0,2 194 0,2 1 0,1 

Fonte: Autora 

A tabela 3 apresenta características demográficas (sexo, faixa etária e raça/cor) e 

socioeconômicas (zona de residência e escolaridade) dos casos confirmados de chikungunya. 

Dos casos confirmados em 2016, 64,1% eram do sexo feminino; 67,2% estavam concentrados 

nas faixas etárias de 20 a 59 anos, com média de 45 anos, mediana de 44 e moda 28 anos; 

predominou a raça/cor parda em 86,8% dos casos; a maioria dos casos, 90,4%, era residente 

em zona urbana; 33,8% tinham ensino fundamental incompleto (Tabela 3). Em 2017, a 

maioria dos casos, 62,0%, era do sexo feminino; 65,9% pertenciam ás faixas etárias de 20 a 

59 anos, com média de idade de 38 anos, mediana 37 e moda 21 anos; predominou em 85,5% 

dos casos a raça/cor parda; 89,2% residiam na zona urbana; 35,9% dos casos tinham ensino 

fundamental incompleto (Tabela 3). Em 2018, predominou o sexo feminino (58,0%); a faixa 

etária mais acometida foi de 20 a 49 anos (58,0%), a média de idade foi de 33 anos, mediana 

31 e moda 28 anos; a raça/cor parda mais uma vez foi predominante (90,3%); a maioria 

residia em zona urbana (82,0%); destacou-se o percentual de casos com ensino médio 

completo (36,9%) (Tabela 3).  
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Tabela 3. Distribuição dos casos confirmados de chikungunya segundo sexo, faixa etária, 

raça/cor, zona de residência e escolaridade por ano de início dos sintomas, Ceará, 2016 a 

2018. 

Variáveis 
2016 2017 2018 

n % n % n % 

Sexo 

      Masculino 11.764 35,9 39.972 38,0 587 42,0 

Feminino 20.989 64,1 65.283 62,0 809 58,0 

Faixa Etária (anos) 

      <1 295 0,9 873 0,8 21 1,5 

1 a 4  365 1,1 1.565 1,5 49 3,5 

5 a 9 806 2,5 3.634 3,5 54 3,9 

10 a 14 1.337 4,1 5.410 5,1 83 5,9 

15 a 19 2.101 6,4 7.690 7,3 128 9,2 

20 a 29 5.594 17,1 19.718 18,7 320 22,9 

30 a 39 5.910 18,0 19.342 18,4 261 18,7 

40 a 49 5.536 16,9 16.730 15,9 228 16,3 

50 a 59 5.012 15,3 13.571 12,9 134 9,6 

60 a 69 3.268 10,0 9.327 8,9 70 5,0 

70 a 79 1.771 5,4 5.090 4,8 39 2,8 

80 e mais 771 2,4 2.353 2,2 9 0,6 

Raça/cor 

      Branca 2.854 10,3 8.524 9,6 101 7,5 

Preta 574 2,1 2.030 2,3 20 1,5 

Amarela 198 0,7 2.032 2,3 6 0,4 

Parda 24.159 86,8 75.823 85,5 1.208 90,3 

Indígena 53 0,2 244 0,3 3 0,2 

Zona de residência 

      Urbana 28.055 90,4 85.404 89,2 1.040 82,0 

Rural 2.639 8,5 9.625 10,1 217 17,1 

Periurbana 328 1,1 737 0,8 12 0,9 

Escolaridade 

      Analfabeto 432 4,8 1.136 3,6 9 1,8 

Ensino fundamental 

incompleto 3.013 33,8 11.350 35,9 131 26,7 

Ensino fundamental completo 1.285 14,4 3.386 10,7 50 10,2 

Ensino médio incompleto 964 10,8 4.415 14,0 69 14,1 

Ensino médio completo 2.321 26,0 8.358 26,4 181 36,9 

Educação superior incompleta 345 3,9 1.151 3,6 22 4,5 

Educação superior completa 552 6,2 1.831 5,8 29 5,9 

Fonte: Autora 
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Em 2016, os achados clínicos mais prevalentes foram febre (83,8%), artralgia 

(70,5%), cefaleia (65,4%) e mialgia (61,5%) (Figura 11). Em 2017, os sinais clínicos mais 

referidos foram febre (90,8%), cefaleia (76,1%), artralgia (75,6%) e mialgia (66,7%) (Figura 

11). Em 2018, os sinais clínicos que mais se destacaram foram: febre (92,3%), cefaleia 

(79,9%), mialgia (71,6%) e artralgia (70,8%) (Figura 11). 

Analisando os casos confirmados em 2016, houve 3.484 registros de doença pré-

existente, destes, 58,4% relataram hipertensão arterial sistêmica e 23,5% diabetes (Figura 12). 

Em 2017, houve 13.191 registros de doença pré-existente, sendo as mais frequentes 

hipertensão (59,0%) e diabetes (25,1%) (Figura 12). Finalmente em 2018, houve 135 registros 

de doença pré-existente, com destaque novamente para hipertensão (54,1%) e diabetes 

(20,7%) (Figura 12). 



Figura 11. Percentual de casos confirmados de chikungunya segundo sinais/sintomas clínicos, por ano de início dos sintomas, Ceará, 2016 e 

2018. 

 

Fonte: Autora 
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Figura 12. Doenças pré-existentes mais prevalentes entre os casos de chikungunya, por ano de início dos sintomas, Ceará, 2016 e 

2018.  

Fonte: Autora



4.5 Padrão de distribuição espacial dos casos de chikungunya no Ceará 

A chikungunya teve alta força de dispersão no estado: em 2015 a doença tinha 

registro em cinco municípios, em 2016 os casos estavam distribuídos em 78,3% (144/184) 

dos municípios e em 2017, 90,2% (166/184) dos municípios registraram a doença. Em 2018 

49,5% (91/184) dos municípios confirmaram casos.  

A figura 13 registra uma tendência de aumento no número de municípios com 

coeficientes de incidências muito altos (acima de 1.000 casos por 100.000 habitantes), entre 

os anos de 2016 e 2017, o que não se repete no ano de 2018 quando ocorre uma redução neste 

padrão. Além disso, não se observa agregados de municípios com coeficientes de incidência 

muito altos em regiões específicas do estado. O mapa de incidência dos casos de chikungunya 

no ano de 2016 apresenta 21,7% (40/184) dos municípios sem registro da doença, 44,6% 

(82/184) pontuando com baixas incidências, 15,8% (29/184) dos municípios com médias 

incidências, 11,9% (22/184) com altas incidências e 6,0% (11/184) apresentaram incidências 

muito altas. Porém, este ano de primeira onda epidêmica se destaca, pois 78,2% (144/184) do 

território cearense registraram casos de chikungunya (Tabela 4).  

Em 2017, ano da segunda onda epidêmica, a doença tem maior dispersão e apenas 

9,8% (18/184) do território não teve registro oficial da doença, 28,3% (52/184) dos 

municípios apresentaram baixas incidências, 16,8% (31/184) médias incidências, 22,8% 

(42/184) altas incidências e o destaque para o percentual de municípios com incidências muito 

altas, 22,3% (41/184), incremento de 272% em relação ao ano anterior. (Tabela 4).  

Em 2018, houve o recuo da força de transmissão da chikungunya no Ceará, 50,5% 

(93/184) dos municípios não registraram casos da doença, enquanto 47,8% (88/184) 

apresentaram baixas incidências e apenas dois municípios pontuaram com médias incidências 

e um com alta incidência (Tabela 4). 

Tabela 4.  Número de municípios segundo categoria de incidência, Ceará, 2016 a 2018. 

Categoria Incidência por 

100 mil hab. 

2016 2017 2018 

n % n % n % 

Sem registro 0,0 40 21,7 18 9,8 93 50,5 

Baixa incidência 0,0 a <100,0 82 44,6 52 28,3 88 47,8 

Média incidência 100,0 a <300,0 29 15,8 31 16,8 2 1,1 

Alta incidência 300,0 a <1.000,0 22 12,0 42 22,8 1 0,5 

Muito alta incidência Mais de 1.000,0 11 6,0 41 22,3 0 0,0 

 

Fonte: Autora



Figura 13. Incidência de chikungunya, por município de residência, com destaque para os agregados de coeficiente de incidência muito alto, 

Ceará, 2016 a 2018. 

 

Fonte: Autora 

2016 2017 2018 



De acordo com a tabela 5, dos municípios de pequeno porte 1, 14,3% (12/84) 

atingiram coeficientes de incidência muito altos, sendo três municípios em 2016 e nove em 

2017. Dos municípios de pequeno porte 2, 32,8% (21/64) se encaixaram na categoria de 

coeficientes de incidência muito altos, sendo cinco em 2016 e 17 em 2017. Dos 27 municípios 

de médio porte, 37,0% (10/27) alcançaram coeficientes de incidência muito altos, sendo três 

em 2016 e nove em 2017. Finalmente, dos nove municípios de grande porte, 66,6% (6/9) 

atingiram coeficientes de incidência muito altos em 2017. 

Verifica-se que, em 2016, a maior incidência foi no município de Pentecoste, 

4.568,3 casos por 100 mil habitantes, seguido pelos municípios de Nova Russas (3.805,5), 

Hidrolândia (2.021,3), Crateús (1.698,7), Campos Sales (1.575,4), Quixeramobim (1.551,4), 

Quixadá (1.404,8), Ararendá (1.379,6), Capistrano (1.333,6), Assaré (1.086,6) e Martinópole 

(1.046,4). Enquanto o ano de 2017 pontuou com o maior número de municípios atingindo 

incidências muito altas do período de estudo, a maior delas foi no município de Aracati com 

incidência de 3.109,8 casos por 100 mil habitantes. Destaque para os municípios de 

Pentecoste, Crateús e Quixeramobim que pontuaram com incidências muito altas por dois 

anos seguidos. No ano de 2018 nenhum município atingiu incidências muito altas (Tabela 5). 
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Tabela 5. Número de casos e incidência dos municípios que atingiram incidências acima de 

1.000 casos por 100 mil habitantes, segundo porte populacional, Ceará, 2016 a 2018. 

Porte populacional Casos Incidência Casos Incidência Casos Incidência

n / 100mil hab n / 100mil hab n / 100mil hab

 Ararendá 149 1.379,6 15 138,9 0 0,0

 Aratuba 3 26,5 126 1.115,0 3 26,5

 Capistrano 235 1.333,6 57 323,5 1 5,7

 Fortim 1 6,2 252 1.563,8 0 0,0

 General Sampaio 9 131,5 138 2.016,1 1 14,6

 Icapuí 101 516,5 330 1.687,6 4 20,5

 Martinópole 115 1.046,4 4 36,4 0 0,0

 Palhano 3 32,4 124 1.340,8 0 0,0

 Piquet Carneiro 7 42,2 411 2.476,1 1 6,0

 Reriutaba 159 841,8 416 2.202,3 2 10,6

 Solonópole 0 0,0 313 1.726,7 6 33,1

 Uruoca 16 117,6 235 1.727,9 0 0,0

 Aracoiaba 44 167,9 323 1.232,7 3 11,4

 Assaré 252 1.086,6 1 4,3 0 0,0

 Barreira 164 787,1 343 1.646,3 0 0,0

 Baturité 50 142,2 595 1.692,6 1 2,8

 Brejo Santo 89 183,7 705 1.455,1 71 146,5

 Campos Sales 428 1.575,4 115 423,3 0 0,0

 Catarina 4 19,7 541 2.669,1 0 0,0

 Coreaú 1 4,3 508 2.208,7 0 0,0

 Hidrolândia 407 2.021,3 14 69,5 2 9,9

 Independência 193 743,4 474 1.825,7 1 3,9

 Itatira 156 761,6 378 1.845,3 2 9,8

 Marco 17 63,6 274 1.024,8 2 7,5

 Milagres 1 3,5 647 2.286,9 1 3,5

 Nova Russas 1.216 3.805,5 7 21,9 1 3,1

 Novo Oriente 54 190,9 328 1.159,5 0 0,0

 Ocara 34 134,6 414 1.638,9 11 43,5

 Pentecoste 1.687 4.568,3 392 1.061,5 3 8,1

 Pindoretama 24 117,5 299 1.463,5 5 24,5

 Quixeré 159 731,8 471 2.167,7 9 41,4

 Redenção 4 14,6 314 1.147,7 3 11,0

São G. Amarante 304 636,1 525 1.098,5 2 4,2

 Acopiara 69 129,3 1023 1.917,2 0 0,0

 Aracati 171 233,6 2276 3.109,8 9 12,3

 Canindé 114 147,6 1855 2.401,0 0 0,0

 Cascavel 123 174,3 1083 1.534,6 5 7,1

 Crateús 1.263 1.698,7 1488 2.001,3 12 16,1

 Horizonte 55 85,0 684 1.057,6 1 1,5

 Pacatuba 22 27,0 1331 1.630,6 6 7,4

 Quixadá 1.208 1.404,8 95 110,5 95 110,5

 Quixeramobim 1.209 1.551,4 1009 1.294,7 38 48,8

 Russas 80 105,6 792 1.045,4 10 13,2

 Caucaia 1.214 339,0 4621 1.290,2 235 65,6

 Fortaleza 17.872 684,8 61877 2.371,0 544 20,8

 Iguatu 68 66,7 1329 1.302,8 8 7,8

 Itapipoca 121 95,9 1281 1.014,8 4 3,2

 Maracanaú 234 104,8 2319 1.039,0 27 12,1

 Maranguape 102 81,6 1833 1.465,7 18 14,4

Pequeno Porte 1                 

População de até 20 mil hab.         

(84 municípios)

Pequeno Porte 2                 

População de 20 a 50 mil hab.       

(64 municípios)

Médio Porte                          

População de 50 a 100 mil hab.      

(27 municípios)

Grande Porte                       

População > de100 mil hab.            

(9 municípios)

2016 2017 2018

Município de 

residência

 

Fonte: Autora 
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4.6 Aspectos clínicos e epidemiológicos relacionados aos óbitos 

 

No período analisado foram registrados 245 óbitos no Ceará, sendo 82% 

(201/245) encerrados por critério laboratorial (Tabela 6). Quando analisados pela fase da 

doença em que ocorreram, 49,4% (121/245) dos óbitos foram na fase aguda, enquanto 44,9% 

(110/245) na fase pós-aguda e 5,7% (14/245) na fase crônica (Tabela 6). Em 2016 

prevaleceram os óbitos na fase pós-aguda (44,0%), enquanto em 2017 predominaram os 

óbitos na fase aguda (51%) (Tabela 6). 

Tabela 6. Distribuição dos óbitos de chikungunya segundo apresentação clínica e critério de 

confirmação, por ano de início dos sintomas, Ceará, 2016 a 2018*. 

Variáveis 
2016 2017 

n % n % 

Apresentação clínica 

    Aguda 21 42,0 99 51,0 

Pós-aguda 22 44,0 88 45,4 

Crônica 07 14,0 07 3,6 

Critério de confirmação  

    Laboratorial 43 86,0 157 80,9 

Clínico-epidemiológico 07 14,0 37 19,1 

Fonte: Autora 

*Em 2018 houve apenas um óbito que ocorreu na fase aguda e foi confirmado laboratorialmente. 

A maioria dos casos que foram a óbito, 87,7% (215/245), teve início dos sintomas 

no primeiro semestre, acompanhando a tendência dos casos. Em 2016, 46% (23/50) das 

pessoas que foram a óbito adoeceram nos meses de maio e junho e 46% (23/50) dos óbitos 

ocorreram nos meses de maio a julho (Figura 14). Em 2017, 70,1% (136/194) dos óbitos teve 

início dos sintomas nos meses de abril e maio e 76,3% (148/194) dos óbitos ocorreram nos 

meses de abril a junho (Figura 14). Em 2018 ocorreu apenas um óbito cujo mês de 

adoecimento e ocorrência foi maio (Figura 14). Nota-se que a maior frequência de óbito 

ocorreu nas duas primeiras semanas de doença, 28,2% e 21,2%, respectivamente (Figura 15).  



Figura 14. Óbitos por mês de início dos sintomas e mês de ocorrência, Ceará, 2016 a 2018.  

 

Fonte: Autora 
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Figura 15. Percentual de óbitos por tempo de doença (em semanas), Ceará, 2016 a 2018. 

 

 

Fonte: Autora 



Em 2016 houve registro de 50 óbitos, sendo 56,0% do sexo feminino, 66,0% nas 

faixas etárias acima de 60 anos, 65,8% de raça/cor parda, 91,5% residentes em zona urbana e 

68,8% com ensino fundamental incompleto (Tabela 7). Em 2017 foram confirmados 194 

óbitos, um incremento de 288% no total de óbitos em relação ao ano anterior, predominou o 

sexo masculino em 53,1% dos óbitos, 63,4% com idade acima de 70 anos, 88,7% da raça/cor 

parda, 90,5% residia na zona urbana e 43,2% possuía ensino fundamental incompleto (Tabela 

7). Em 2018 houve um óbito do sexo feminino, 64 anos, cor parda, residente em zona urbana 

e com ensino médio incompleto. 

Em 2016, os sinais clínicos com maiores frequências foram febre (91,7%), 

mialgia (79,2%), artralgia (77,1%) e cefaleia (52,1%) (Figura15). Em 2017, febre (94,3%), 

artralgia (70,1%), mialgia (56,2%) e cefaleia (43,8%) foram os sinais clínicos com maior 

frequência (Figura 15). Em 2018 houve apenas um óbito que apresentou febre, mialgia, 

cefaleia. 

Entre as doenças pré-existentes, hipertensão e diabetes apresentaram os maiores 

registros no período de estudo, sendo 33,3% e 10,4%, respectivamente em 2016 (Figura16) e 

37,6% e 26,3% em 2017 (Figura 16). Observou-se que 66,7% dos pacientes que foram a óbito 

em 2016 tinham registro de hospitalização em decorrência da chikungunya. Esse índice 

aumentou para 73,2% em 2017. O óbito ocorrido em 2018 não apresentava doenças pré-

existentes ou hospitalização. 
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Tabela 7. Distribuição dos óbitos confirmados de chikungunya segundo sexo, faixa etária, 

raça/cor, zona de residência e escolaridade, por ano de início dos sintomas, Ceará, 2016 e 

2018*. 

Variáveis 
2016 2017 

n % n % 

Sexo 

    Masculino 22 44,0 103 53,1 

Feminino 28 56,0 91 46,9 

Faixa Etária (anos) 

    < 1  3 6,0 5 2,6 

1 a 4 0 0,0 2 1,0 

5 a 9 0 0,0 1 0,5 

10 a 14 1 2,0 4 2,1 

15 a 19 1 2,0 0 0,0 

20 a 29 1 2,0 4 2,1 

30 a 39 2 4,0 9 4,6 

40 a 49 2 4,0 10 5,2 

50 a 59 7 14,0 15 7,7 

60 a 69 7 14,0 21 10,8 

70 a 79 11 22,0 46 23,7 

80 e mais 15 30,0 77 39,7 

Raça/cor 

    Branca 11 28,9 16 10,1 

Preta 2 5,3 1 0,6 

Amarela 0 0,0 1 0,6 

Parda 25 65,8 141 88,7 

Zona de Residência 

    Urbana 43 91,5 172 90,5 

Rural 4 8,5 17 8,9 

Periurbana 0 0,0 1 0,5 

Escolaridade 

    Analfabeto 0 0,0 6 13,6 

Ensino fundamental incompleto 11 68,8 19 43,2 

Ensino fundamental completo 1 6,3 7 15,9 

Ensino médio incompleto 0 0,0 2 4,5 

Ensino médio completo 3 18,8 9 20,5 

Educação superior incompleta 0 0,0 0 0,0 

Educação superior completa 1 6,3 1 2,3 

Fonte: Autora 

 

*Em 2018 houve apenas um óbito, sexo feminino, 64 anos, parda, residente em zona urbana e com ensino médio 

incompleto. 



Figura 16. Percentual dos óbitos confirmados de chikungunya segundo sinais clínicos, Ceará, 2016 a 2018*. 

 

Fonte: Autora 

*Em 2018 houve apenas um óbito que apresentou febre, mialgia, cefaleia. 
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Figura 17. Percentual dos óbitos confirmados de chikungunya que registraram doença pré-existente, segundo doença pré-existente, Ceará, 2016 

a 2018*. 

 
Fonte: Autora 
*Em 2018 houve apenas um óbito que não registrou doença pré-existente.



A letalidade nos três anos estudados foi de 1,8 óbitos para cada 1.000 casos de 

chikungunya. Destacam-se as letalidades nas faixas etárias de menores de um ano, 70 a 79 

anos e maiores de 80 anos, com 6,7, 8,3 e 29,4 óbitos para cada 1.000 habitantes, 

respectivamente. A média de idade dos óbitos no estado foi de 70 anos, a mediana de 76 anos 

e a moda 79 anos. 

Tabela 8. Letalidade de chikungunya segundo faixa etária, Ceará, 2016 a 2018. 

 

Faixa 

Etária 

(anos) 

Óbitos  Casos 
Letalidade 

(/1.000 casos) n % n % 

< 1  8 3,3 1.189 0,9 6,7 

1 a 4 2 0,8 1.979 1,4 1,0 

5 a 9 1 0,4 4.494 3,2 0,2 

10 a 14 5 2,0 6.830 4,9 0,7 

15 a 19 1 0,4 9.919 7,1 0,1 

20 a 29 5 2,0 25.632 18,4 0,2 

30 a 39 11 4,5 25.513 18,3 0,4 

40 a 49 12 4,9 22.494 16,1 0,5 

50 a 59 22 9,0 18.717 13,4 1,2 

60 a 69 29 11,8 12.665 9,1 2,3 

70 a 79 57 23,3 6.900 4,9 8,3 

80 e mais 92 37,6 3.133 2,2 29,4 

 

Fonte: Autora 

O município que teve o maior número absoluto de óbitos registrados foi Fortaleza, 

com 171 óbitos (69,8%), sendo 26 óbitos em 2016, 144 em 2017 e um em 2018. Porém, 

quando se realiza o cálculo de letalidade destacam-se os municípios de Graça (250,0), Cariús 

(100,0) e Paramoti (50,0) com os maiores valores no estado (Tabela 9). 

Em 2016, 15 municípios do Ceará registraram óbitos por chikungunya e a maior 

letalidade foi no município de Graça (500,0) (Figura 18). Em 2017 foram 29 municípios com 

registro de óbitos, com destaque para os municípios de Cariús e Paramoti, com letalidades de 

100,0 e 58,8, respectivamente (Figura 18). Os municípios de Fortaleza e Caucaia registraram 

óbitos nos dois anos. Em 2018 o óbito era de residente em Fortaleza (Figura 18). 
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Tabela 9. Letalidade de chikungunya segundo município de residência, Ceará, 2016 a 2018. 

Município de Residência População 
Casos Óbitos Letalidade 

(/1.000 casos) 

Mortalidade 

(/100.000 hab) n % n % 

Graça 15.300 4 0,0 1 0,4 250,0 6,5 

Cariús 18.807 10 0,0 1 0,4 100,0 5,3 

Paramoti 11.564 20 0,0 1 0,4 50,0 8,6 

Forquilha 23.801 34 0,0 1 0,4 29,4 4,2 

Viçosa do Ceará 59.487 41 0,0 1 0,4 24,4 1,7 

Jaguaretama 17.977 42 0,0 1 0,4 23,8 5,6 

Paraipaba 32.256 58 0,0 1 0,4 17,2 3,1 

Itarema 40.822 72 0,1 1 0,4 13,9 2,4 

Varjota 18.188 79 0,1 1 0,4 12,7 5,5 

Juazeiro do Norte 268.248 180 0,1 2 0,8 11,1 0,7 

Trairi 54.820 90 0,1 1 0,4 11,1 1,8 

Pacajus 69.877 214 0,2 2 0,8 9,3 2,9 

Itaitinga 38.933 243 0,2 2 0,8 8,2 5,1 

Barbalha 59.343 122 0,1 1 0,4 8,2 1,7 

Tamboril 25.560 156 0,1 1 0,4 6,4 3,9 

Itapiúna 19.872 168 0,1 1 0,4 6,0 5,0 

Morada Nova 61.722 168 0,1 1 0,4 6,0 1,6 

Beberibe 52.719 359 0,3 2 0,8 5,6 3,8 

Umirim 19.602 182 0,1 1 0,4 5,5 5,1 

Aracoiaba 26.203 370 0,3 2 0,8 5,4 7,6 

Itapagé 51.538 383 0,3 2 0,8 5,2 3,9 

Ipu 41.485 224 0,2 1 0,4 4,5 2,4 

Senador Pompeu 26.496 253 0,2 1 0,4 4,0 3,8 

Acopiara 53.358 1.092 0,8 4 1,6 3,7 7,5 

Marco 26.738 277 0,2 1 0,4 3,6 3,7 

Massapê 37.892 351 0,3 1 0,4 2,8 2,6 

Quixadá 85.991 1.081 0,8 3 1,2 2,8 3,5 

Horizonte 64.673 740 0,5 2 0,8 2,7 3,1 

Pentecoste 36.928 2.081 1,5 5 2,0 2,4 13,5 

Piquet Carneiro 16.599 418 0,3 1 0,4 2,4 6,0 

Aquiraz 78.438 451 0,3 1 0,4 2,2 1,3 

Fortaleza 2.609.716 79.233 56,8 171 69,8 2,2 6,6 

Barreira 20.835 507 0,4 1 0,4 2,0 4,8 

Reriutaba 18.889 577 0,4 1 0,4 1,7 5,3 

Caucaia 358.164 6.036 4,3 10 4,1 1,7 2,8 

Maranguape 125.058 1.931 1,4 3 1,2 1,6 2,4 

Baturité 35.154 646 0,5 1 0,4 1,5 2,8 

Pacatuba 81.627 1.359 1,0 2 0,8 1,5 2,5 

Aracati 73.188 2.432 1,7 3 1,2 1,2 4,1 

Maracanaú 223.188 2.578 1,8 3 1,2 1,2 1,3 

Crateús 74.350 2.679 1,9 2 0,8 0,7 2,7 

Quixeramobim 77.931 2.256 1,6 1 0,4 0,4 1,3 

Fonte: Autora 



Figura 18. Letalidade de chikungunya segundo município de residência e ano de início dos sintomas, Ceará, 2016 a 2018. 

   

2016 2017 2018 

Fonte: Autora 



 Figura 19. Linha do Tempo da chikungunya, Ceará, 2014 a 2018. 

 

 

 Fonte: Autora  



5 DISCUSSÃO 

 

Em 2014, os primeiros casos importados de chikungunya foram identificados, 

principalmente, devido à clínica peculiar com febre alta e dor articular persistente, somado ao 

histórico de deslocamento dos pacientes para países que viviam epidemia da doença.  

A confirmação de autoctonia de casos com início dos sintomas em 2015, 

possivelmente, deveu-se ao fato de a paciente residente em São Gonçalo do Amarante 

procurar o serviço de saúde por conta da persistência das dores articulares por meses. Além 

disso, a paciente foi atendida por um profissional de saúde do serviço de referência em 

doenças infecciosas no estado, isso corroborou para a assertividade do diagnóstico. O 

fechamento do diagnóstico se deu após resultado de exames laboratoriais e a investigação 

minuciosa do histórico de deslocamento do caso, que não viajou para outros municípios no 

período.  

A magnitude e o caráter explosivo da doença são notórios quando se observa o 

número absoluto de casos em 2015 (17 casos), aumentando exponencialmente em 2016 para 

32.766 casos, e atingindo o maior número de casos em 2017, 105.312 casos. Uma população, 

antes nunca exposta ao vírus associada a uma prolongada viremia, aumenta as possibilidades 

de transmissão (ESPINAL, 2017), o que acarretou na ocorrência de uma epidemia no estado. 

O maior número de registros de cada ano coincide com o período chuvoso do 

estado, geralmente o primeiro semestre, o que corrobora com evidências de um estudo que 

conclui que, como em outras doenças transmitidas por vetores, os surtos de chikungunya 

ocorrem durante a estação chuvosa, quando a densidade populacional de mosquitos é máxima, 

bem como a temperatura e umidade do ar são mais elevadas (YACTAYO et al., 2016). A 

incidência real deve ter sido muito maior, pois é provável que a maior parte dos casos possa 

ter sido diagnosticada como outras arboviroses ou sequer atendidos nas unidades de saúde. 

Isso é evidenciado em um estudo por inquérito soroepidemiológico realizado sobre dengue, 

que demonstrou a discrepância entre o número de casos notificados na epidemia de 1994, 

32.000 casos, e o total de casos estimados pelo inquérito, 660.000 casos (VASCONCELOS et 

al., 1998). 
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De acordo com o estudo realizado, prevaleceram os encerramentos de casos pelo 

critério clínico-epidemiológico no período. Isso se deve à orientação do Ministério da Saúde 

de que, em períodos epidêmicos, sejam coletadas amostras para realização de exames 

específicos dos primeiros casos para definição do vírus circulante/predominante na área e 

depois de 10% dos pacientes com suspeita, para evitar a sobrecarga nos laboratórios 

(BRASIL, 2017c).  

A partir de 2016, o Ceará vivenciou a primeira onda epidêmica de chikungunya, 

quando a doença ainda não era amplamente conhecida pelos profissionais de saúde. A 

suspeita diagnóstica inicial geralmente era dengue, pois esta doença possui sintomatologia 

semelhante à chikungunya e existe histórico de circulação endêmica de dengue no estado há 

mais 30 anos (CEARÁ, 2019). Isso se refletiu claramente no percentual exorbitante de 74,4% 

de exames laboratoriais com resultados não reagentes para dengue, de acordo com a tabela 10 

(RESULTADOS NÃO PUBLICADOS). Em contrapartida, o percentual de resultados 

reagentes para chikungunya foi muito elevado, 65,4%; o que demonstra a magnitude da 

doença no estado. Essa dificuldade de diagnóstico diferencial foi descrita de modo similar em 

outros lugares com circulação de dengue e que iniciaram a transmissão de chikungunya, como 

os primeiros registros de epidemia em 1779 (CAREY, 1971) e os primeiros casos de 

chikungunya registrados nas Américas (ZELLER; BORTEL; SUDRE, 2016). 

Tabela 10. Resultados de exames sorológicos de dengue por ano de coleta, Ceará, 2016 a 

2018. 

  2016 2017 2018 

Dengue IgM/Elisa n % n % n % 

Reagente 10.045 22,8 4.431 17,3 1.303 23,0 

Não reagente 32.854 74,4 20.516 79,9 4.249 75,0 

Inconclusivo/Indeterminado 1.230 2,8 739 2,9 117 2,1 

Fonte: Autora 

 

No segundo ano de epidemia houve antecipação do pico de casos, o que pode 

dever-se à maior sensibilidade dos profissionais da assistência em realizar o diagnóstico 

diferencial em relação às demais arboviroses urbanas e com circulação simultânea no estado, 

observou-se um comportamento sazonal com maior incidência no primeiro semestre quando 

são registrados também os maiores índices pluviométricos. 
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Na epidemia do Ceará predominou a confirmação de casos no sexo feminino. 

Moreira e Assunção (2014) ao estudarem dengue, doença com o mesmo vetor de transmissão 

da chikungunya, encontraram resultados similares e comentam que possivelmente esta 

diferença entre os sexos seria devido a maior permanência das mulheres no intradomicílio ou 

peridomicílio onde predominantemente ocorre a transmissão da doença. Além disso, ressalta-

se que as mulheres buscam mais pelos serviços de saúde que os homens. Estudos realizados 

no México por Garay-Morán et al. (2017) e Méndez et al. (2017) sobre chikungunya 

encontraram resultados semelhantes. 

A faixa etária com maior prevalência neste estudo foi de 20 a 49 anos, 

corroborando com os resultados encontrados por Garay-Morán et al. (2017) e Méndez et al. 

(2017) no México e Yaseen et al. (2012) na França. A relevância da chikungunya nesta faixa 

etária pode estar diretamente relacionada a impactos sociais e econômicos significativos, uma 

vez que são pessoas em idade produtiva e a doença tem potencial para causar incapacidades, 

cronicidade, complicações neurológicas, gerando custos sociais, como o absenteísmo laboral e 

diminuição na capacidade produtiva do indivíduo (MARQUES, 2017 e TEICH; ARINELLI; 

FAHHAM, 2017). Uma pesquisa utilizando o indicador de anos potenciais de vida perdidos 

ou vividos com incapacidade (DALY; que equivale a um ano de vida saudável perdido) 

durante a epidemia de 2005/2006, nas Ilhas Reunião, encontrou perda de aproximadamente 

55.000 DALYs, a maioria na população ativa (20-60 anos), sendo 86% devido à fase crônica 

da doença. Esse perfil é diferente do dengue, em que cerca de 80% do DALY é atribuído à 

mortalidade prematura (HONÓRIO, 2015). 

A zona urbana foi predominante nos casos de chikungunya no período analisado, 

o que reforça tratar-se de uma doença urbana. Assim como a dengue, a intensidade dessa 

problemática no ambiente urbano ocorre principalmente em países mais pobres e tropicais, 

pois além de possuírem condições determinantes para a infestação do vetor, como o clima, 

possuem dificuldades no planejamento urbano, saneamento básico e consequentemente no 

controle de disseminação das doenças (AQUINO JÚNIOR, 2014), criando novas 

oportunidades para reprodução das populações de vetores (BARCELLUS et. al, 2005). As 

áreas classificadas como urbanas, geralmente possuem uma alta densidade populacional, 

baixa cobertura vegetal e ruas essencialmente asfaltadas, condições que parecem favorecer a 

presença do Aedes aegypti (LIMA-CAMARA; HONÓRIO; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 

2006). Alguns estudos sobre o Aedes aegypti fazem referência à alta frequência em ambientes 

urbanos, com elevada densidade populacional humana, mais frequentemente no 
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intradomicílio, alimentando-se em humanos e de alimentos disponíveis nesses ambientes 

(LIMA-CAMARA; HONÓRIO; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 2006 e AUGUSTO et al., 

2016) 

Em consonância com a pesquisa de Fantinati et al. (2013), a maioria dos casos 

notificados tinha apenas o ensino fundamental, seguido pelos casos que possuíam o ensino 

médio. Silva et al.(2018b) também pontuou em ambas as categorias, porém o maior número 

de casos possuía ensino médio completo seguido pelo fundamental incompleto. Estes achados 

evidenciam que a doença ocorre independente do nível de escolaridade, ocorrendo tanto em 

pessoas com poucos anos de estudo como em pessoas com muitos anos de estudo. 

Os sinais clínicos mais prevalentes foram febre, artralgia, cefaleia e mialgia, 

porém, apesar da febre ser o sinal clínico que mais foi referido nos três anos de estudo, os 

demais sintomas oscilaram em suas colocações. Sabendo-se que a febre e a artralgia deveriam 

estar presentes para definição de caso suspeito de chikungunya, de acordo com o Ministério 

da Saúde, fica uma lacuna no Sistema de Informação, uma vez que estes sintomas 

teoricamente deveriam estar presentes em 100% das notificações. Segundo Sharp et al (2016), 

de acordo com as manifestações esperadas de infecção por CHIKV, a febre e a artralgia foram 

relatadas na maioria (≥90% e ≥70%, respectivamente) dos pacientes, no primeiro ano de 

circulação viral de chikungunya em Porto Rico em 2014. O mesmo ocorreu no surto em São 

Martinho, em 2013/2014 em que a febre e a artralgia afetaram 71% e 69% dos casos 

relatados, respectivamente (HENRY, 2017). Em 2017, febre segue em primeiro lugar, porém 

cefaleia fica em segundo lugar nas queixas sintomáticas registradas, seguida por artralgia e 

mialgia. Em 2018, febre, cefaleia, mialgia e artralgia são os quatro primeiros, 

respectivamente. De acordo com os achados deste estudo, pode-se supor que o vírus nesta 

segunda onda epidêmica e no ano seguinte se comportou de modo atípico, causando mais 

dores de cabeça do que artralgia nos acometidos. Isso pode servir de subsídio para um estudo 

mais aprofundado de modo que se amplie a definição de caso suspeito de chikungunya, já que 

em um curto intervalo de tempo não haveria motivos para mudança na sintomatologia da 

doença. 

As doenças pré-existentes mais referidas foram hipertensão e diabetes. Isso pode 

dever-se ao fato de serem as doenças mais conhecidas entre as pessoas e as doenças com 

programa consolidado na Atenção Básica. Enquanto outras doenças, além de serem menos 

prevalentes na população em geral são ainda menos pesquisadas pelas equipes de saúde. No 
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surto ocorrido na Jamaica em 2014, hipertensão (33,7%) foi a doença pré-existente mais 

frequentemente relatada (DUNCAN, 2017). 

Para facilitar a análise da relação entre incidências muito altas e número absoluto 

de habitantes, os municípios foram agrupados quanto ao porte populacional. Percebe-se que 

quanto maior o porte populacional, maior a proporção de municípios com altas incidências. 

Isso pode ser um indicativo de que municípios com maior porte possuem melhor qualidade de 

vigilância epidemiológica, bem como, uma rede de assistência melhor estruturada, dando uma 

melhor cobertura assistencial para as pessoas adoecidas nestes municípios. Em contrapartida, 

municípios menores por possuírem uma rede de assistência fragilizada, não captam o número 

real de pessoas doentes por chikungunya. Isso corrobora com o estudo realizado no Maranhão 

que atribui a maior oferta dos serviços de saúde, além da melhor estruturação da Vigilância 

Epidemiológica de grandes centros urbanos pode ter gerado maior proporção de casos 

notificados (PEREIRA, 2018). 

A chikungunya era considerada de evolução benigna, porém a partir da epidemia 

nas Ilhas Reunião foram registrados os primeiros óbitos. Segundo Renault (2007), é difícil 

determinar em que medida essas mortes podem ser atribuídas ao vírus chikungunya na 

ausência de autópsias que possam ter confirmado uma ligação direta entre morte e infecção. 

Essa é uma realidade de grande parte das cidades, talvez por isso, tem-se subestimado as 

mortes causadas por chikungunya.  

No Ceará, a suspeição de óbitos causados por chikungunya iniciou no município 

de Fortaleza, onde havia elevado número de casos confirmados para a doença concomitante a 

óbitos com causas mal definidas, mas que atendiam a definição de casos suspeitos de 

arboviroses. A partir disso, o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) incluiu a solicitação de 

exames para chikungunya na investigação da causa de morte. Paralelamente as equipes de 

vigilância iniciaram investigação epidemiológica dos óbitos, com adaptação do protocolo de 

investigação de óbitos por dengue que posteriormente, em junho de 2016, seria ajustado para 

investigação de óbitos por arbovírus urbanos no Brasil. Com resultados dos exames 

laboratoriais positivos para chikungunya, associado a vínculo epidemiológico com casos 

confirmados da doença, os primeiros óbitos foram confirmados no muncípio de Fortaleza. 

Com o aumento da demanda de óbitos que se enquadravam neste perfil, foi instituído o 

Comitê Estadual de Investigação dos Óbitos por Arboviroses através da Portaria Estadual nº 
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2.099/2016 que reunia expertises para discussão e encerramento dos óbitos suspeitos de 

arboviroses do estado.  

O destaque para letalidade de chikungunya em idosos corrobora com estudo nas Ilhas 

Reunião em que a faixa etária mais acometida entre os óbitos foram os idosos, com média de 

idade de 79 anos (RENAULT, 2007 e ECONOMOPOULOU, 2009).  

Analisando os sinais e sintomas do período estudado, a febre (93,0%) foi o 

sintoma mais frequente, seguida por artralgia (70,6%) e mialgia (60,4%). Esses achados 

corroboram com outras pesquisas (RENAULT, 2007 e ECONOMOPOULOU, 2009). 

As doenças pré-existentes mais prevalentes nos óbitos também foram hipertensão 

e diabetes. Isso pode ocorrer devido ao vírus da chikungunya afetar algum fator de regulação 

destas doenças metabólicas, que uma vez descompensadas, podem culminar no óbito. Além 

do fato de serem as doenças mais prevalentes na população em geral. Quando se estuda o 

incremento de mortes por hipertensão e diabetes, por exemplo, em períodos de epidemia de 

chikungunya, observa-se elevação nos padrões, o que pode ser indício de que este excesso de 

mortes tenha relação com a epidemia (DANGELO et al., 2018). Em Porto Rico, 94% dos 

casos fatais associados ao CHIKV apresentaram uma ou várias doença pré-existentes 

subjacentes, com maior frequência diabetes, obesidade e hipertensão arterial (SHARP, 2016). 

Em estudo sobre óbitos nas Ilhas Reunião, hipertensão foi considerada fator de risco 

independente da gravidade da doença (ECONOMOPOULOU, 2009). Outro estudo demonstra 

que os casos mais graves e os óbitos ocorrem com maior frequência em pacientes com doença 

pré-existentes e em extremos de idade (MOYA; PIMENTEL; PUELLO, 2014). A 

importância das doenças pré-existentes é um aspecto a ser explorado com objetivo de 

determinar se a real contribuição para os óbitos se dá pela idade ou se isoladamente pela 

presença dessas doença pré-existentes; independente da idade das pessoas acometidas.  

Porém, a dúvida se a pessoa foi a óbito por chikungunya ou com chikungunya 

persiste apesar dos estudos, pois se trata de uma fisiopatologia ainda obscura, não se 

compreende por que marcadores comuns de infecção aguda, como IgM, podem persistir por 

meses em alguns pacientes (LIMA, 2018). E como determinar, no caso do óbito, se a infecção 

era recente ou se o IgM era persistente? Ou mesmo se esse vírus é capaz de recrudescer de 

tempos em tempos? Apenas quando a mortalidade, possivelmente associada ao CHIKV, for 

compreendida, poderá se mensurar a real carga desta doença. A correlação entre a incidência 
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de chikungunya e o aumento da mortalidade por todas as causas reforça a possibilidade de o 

vírus chikungunya ter um impacto nas taxas de mortalidade (FREITAS et al., 2017). 

Considerando que os pacientes podem morrer não apenas na fase aguda, mas também na fase 

pós-aguda subsequente ou mesmo na fase crônica, devido a complicações desencadeadas pelo 

próprio vírus, o desafio atual é investigar e classificar as mortes causadas por chikungunya 

(CAVALCANTI et al., 2017). 
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Uma das limitações deste estudo foi a ausência de informações acerca de 

sinais/sintomas clínicos e doenças pré-existentes dos casos notificados no SINAN-net.  

Algumas fragilidades na ficha de notificação também impossibilitaram uma 

análise mais robusta dos casos e óbitos, por exemplo, a ausência de variável que contemplasse 

as manifestações atípicas, casos graves e manifestações neurológicas relacionadas à 

chikungunya. 

Considerando os resultados, a amostra foi de conveniência, pois apenas os casos 

que procuraram atendimento em serviço de saúde e foram notificados, foram incluídos na 

análise. Essa é uma limitação comum nos estudos que utilizam dados secundários, fato que 

não pode deixar de ser citado. Entretanto, não inviabiliza a compreensão dos achados 

apresentados, principalmente diante da magnitude dos números apresentados. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Em 2014 foram registrados os primeiros casos importados de chikungunya no 

Ceará e em 2015 os primeiros casos autóctones. A partir de então, foi confirmada a 

transmissão sustentada no Ceará, caracterizando um cenário que veio a se tornar epidêmico 

nos dois anos seguintes. Em 2018, seguiu-se o registro de casos, porém em menor proporção, 

caracterizando a provável endemicidade da doença. 

A população mais acometida foi de mulheres, em idade produtiva, residentes em 

zonas urbanas e de baixa escolaridade. Além de febre e artralgia, que compoem a definição de 

caso, cefaleia e mialgia foram os sinais/sintomas mais prevalentes. Hipertensão arterial e 

diabetes foram as doenças pré-existentes mais referidas. Não existiram aglomerados de 

municípios com altas incidências. 

Não houve registro de óbitos nos anos de 2014 e 2015. No período de 2016 a 

2018, os óbitos ocorreram predominantemente na fase aguda da doença, em idosos com baixa 

escolaridade. Os sinais clínicos mais frequentes foram febre, artralgia e mialgia e hipertensão 

e diabetes foram as doenças pré-existentes mais predominantes nas pessoas que foram a óbito. 

O maior número de óbitos foi de residentes na capital do estado, Fortaleza, e ocorreu 

principamente em pessoas que adoeceram no primeiro semestre dos anos em estudo. A 

letalidade se destaca na faixa etária de maiores de 80 anos, demonstrando o carácter de risco 

da doença em idosos.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de certas limitações, o presente estudo descreve as características 

associadas à introdução do CHIKV seguida por duas ondas epidêmicas no Ceará. Além disso, 

o estudo identifica as populações mais vulneráveis para a doença. Estes resultados contribuem 

para o nosso conhecimento sobre a doença chikungunya e podem ajudar a mitigar futuros 

surtos. 

Um destaque positivo em meio a epidemia de chikungunya no estado foi a 

articulação entre os setores de Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), Lacen, Vigilância 

Epidemiológica e Comitê Estadual de Investigação dos Óbitos por Arboviroses que se 

mobilizaram para dar resposta rápida sobre os óbitos suspeitos de arboviroses. Com isso, 

apesar da notoriedade devido ao número de óbitos confirmados, demonstrou-se a qualidade da 

vigilância dos óbitos no estado, pelo esforço das equipes na busca de óbitos suspeitos, 

realização de exames laboratoriais e investigação minuciosa de cada caso para que enfim se 

tivesse todos os óbitos encerrados. 

Com relação ao número de casos de chikungunya, sugere-se que uma pesquisa de 

soroprevalência seja realizada para estimar a real proporção e as características da população 

infectada pelo vírus chikungunya, incluindo suas formas assintomáticas. 
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ANEXOS 
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Anexo 2A.Ficha de Investigaçãode Dengue e Febre de Chikungunya, SINAN, Ministério da 
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Anexo 2B.Ficha de Investigaçãode Dengue e Febre de Chikungunya, SINAN, Ministério da 

Saúde (verso). 
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Anexo 3. Parecer consubstanciado do CEP. 
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Anexo 4. Nota Técnica de Alerta sobre Febre Chikungunya. 
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