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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O vírus Chikungunya (CHIKV) pertence ao gênero Alphavírus da família 

Togaviridae. Transmitido principalmente por mosquitos do gênero Aedes. A denominação 

“chikungunya” é derivada da palavra Kimakonde, que significa “ficar contorcido”, e descreve 

a forma encurvada de pacientes com dores articulares. A chikungunya em seres humanos foi 

relatada a primeira vez em 1770. Contudo, o vírus só foi isolado na década de 1950 na Tanzânia. 

Os primeiros registros de chikungunya no Brasil ocorreram em 2010 em viajantes provenientes 

da Índia e da Indonésia. Em 2014 foram isolados dois genótipos distintos de CHIKV em duas 

cidades brasileiras, Oiapoque e Feira de Santana. Os primeiros casos autóctones de Fortaleza 

foram registrados no fim de 2015 e logo se dispersou pela cidade de forma explosiva e com 

registro de óbitos. OBJETIVO: Caracterizar a ocorrência e dispersão dos casos de 

Chikungunya na cidade de Fortaleza entre os anos de 2014 a 2018, considerando o momento 

da introdução do vírus de forma endêmica. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal 

descritivo, de caráter retrospectivo, dos casos e óbitos confirmados de chikungunya no 

município de Fortaleza, Ceará. RESULTADOS: Os primeiros casos importados foram 

identificados em 2014, porém os casos autóctones foram observados a partir de 2015. A maioria 

era de pessoas adultas, sexo feminino e com ensino médio completo. Os sinais clínicos mais 

frequentes foram febre, artralgia, cefaleia e mialgia. A hipertensão e a diabetes foram as 

comorbidade mais referidas. Todos os casos de chikungunya de 2014 e 2015 foram confirmados 

por critério laboratotial. Nos outros anos o percentual de confirmação laboratorial foi 15,6% 

em 2016 e 19,7% no ano de 2017. Em 2016 houve a confirmação de 25 óbitos por chikungunya, 

144 óbitos em 2017 e 1 em 2018. Considerando esses casos de óbitos confirmados, não houve 

diferença em relação ao sexo, mas predominou em pessoas maiores de 60 anos e destes 54,1% 

possuíam alguma comorbidade. Foi possível observar um excesso de óbitos, considerando todas 

as causas de óbitos, nos anos de 2016 (1.417) e em 2017 (3.668). CONCLUSÃO: A introdução 

do vírus chikungunya em uma população totalmente suscetível pode ter contribuído para o 

caráter explosivo da epidemia, em duas ondas sucessivas. Predominaram os casos na população 

adulta, com ensino médio completo. Os óbitos foram mais frequentes na população idosa; com 

registro importante do aumento de óbitos em vários capítulos do Código Internacional de 

Doenças -10. Em dois anos epidêmicos foram registrados mais óbitos com chikungunya do que 

em 30 anos de dengue, revelando uma alta mortalidade, quando comparado ao dengue.  

 

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

 



 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The Chikungunya virus (CHIKV) belongs to the genus Alphavirus of the 

Togaviridae family. Mainly transmitted by Aedes mosquitoes. . The name "chikungunya" is 

derived from the word Kimakonde, which means "to be twisted", and describes the curved form 

of patients with joint pain. Chikungunya in humans was first reported in 1770. However, the 

virus was not isolated until the 1950s in Tanzania. The first records of chikungunya in Brazil 

occurred in 2010 in travelers from India and Indonesia. In 2014 two distinct CHIKV genotypes 

were isolated in two Brazilian cities, one in Oiapoque and the other in Feira de Santana. The 

first indigenous cases of Fortaleza were recorded at the end of 2015 and soon dispersed 

throughout the city explosively and with death records. OBJECTIVE: To characterize the 

occurrence and spread of Chikungunya cases in the city of Fortaleza between 2014 and 2018, 

considering the moment of introduction of the virus endemic. METHODS: This is a 

retrospective descriptive cross-sectional study of reported and confirmed Chikungunya cases 

and deaths in the city of Fortaleza, Ceará. RESULTS: The first imported cases were identified 

in 2014. The first indigenous cases in 2015. In the other years, most were adults, female and 

with high school education. The most common clinical signs were fever, arthralgia, headache 

and myalgia. Hypertension and diabetes were the most common comorbidities. The 2014 and 

2015 chikungunya cases were all laboratory confirmed. In the other years on average the 

laboratory confirmation was (15.6%) in 2016 and (19.7%) 2017. In 2016 there were 25 deaths 

from chikungunya, in 2017 there were 144 deaths and 1 in 2018. The death went in both sexes. 

Especially in people over 60 years. 54.1% had some comorbidity. It was possible to observe an 

excess of death in 2016 (1,417) and in 2017 (3,668). CONCLUSION: It can be concluded that 

chikungunya virus accompanied by susceptible population and presence of vector can cause 

large epidemics with explosive character even followed. Fever may not be reported at the time 

of consultation with a healthcare professional. The evolution to death is very important 

especially in the elderly. 

 

Key - words: Chikungunya virus, Chikungunya fever, Epidemiology.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Aspectos gerais da chikungunya 

O vírus Chikungunya (CHIKV) pertence ao gênero Alphavírus da família Togaviridae. 

Causa doença febril normalmente acompanhada por erupção cutânea e artralgia intensa, edema, 

comumente localizada nos pulsos, tornozelos e pés, podendo persistir por anos, a tornando 

assim, não só um problema de saúde pública, mas também causando prejuízos econômicos por 

conta da queda na produtividade humana (WEAVER, 2014). A denominação “chikungunya” é 

derivada da palavra Kimakonde, que significa “ficar contorcido”, e descreve a forma encurvada 

de pacientes com dores articulares (OMS, 2017). 

Figura 1. Vírus da Chikungunya. 

 

Fonte: Adaptado (SILVA-JÚNIOR et al., 2017). 

Até o momento foram identificadas três linhagens distintas do CHIKV: Asiática, Oeste 

Africana e Leste-centro-sul africana (ECSA). Em 2005, uma mutação G1 da glicoproteína E1 

do genótipo ECSA foi associada ao aumento da transmissão pelo mosquito Ae. Albopictus que 

foi importante na propagação do CHIKV na última década, acarretando vários surtos em países 

do Oceano Índico, Singapura, Malásia, Sri Lanka, partes da Índia, Tailândia e Itália (ZELLER 

et al., 2016; TSETSARKIN et.al., 2011). 
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No grupo das doenças infecciosas emergentes e reemergentes, a dengue e a chikungunya 

figuram entre os grandes desafios da saúde pública. Fatores ambientais ou que sofreram algum 

tipo de influência humana, como mudança climática, crescimento urbano desordenado e 

intercâmbio internacional ajudam na emergência e disseminação de doenças infecciosas 

(PINEDA et al, 2016).  

O vírus da dengue (DENV) é endêmico em grande parte do Brasil e causa epidemias há 

décadas. Por ter o mesmo agente transmissor da dengue, a chikungunya causa grande 

preocupação (HONORIO et al, 2015). Pacientes infectados pelo CHIKV tendem a procurar 

mais auxílio médico do que outros pacientes com outras arboviroses devido à artralgia intensa 

e curso maior da doença (CHASTEL, 2011, WEAVER, 2014 e BRASIL, 2017). 

Os principais vetores do CHIKV são os mosquitos Aedes aegypti e o Aedes albopictus 

(Figura 2). As duas espécies estão amplamente distribuídas na região dos trópicos sendo o A. 

albopictus comumente encontrado nas latitudes mais temperadas. Todas as regiões das 

Américas são susceptíveis para disseminação do CHIKV, por causa da grande distribuição dos 

mosquitos (CHILE, 2014). Esses vetores são encontrados do Uruguai até o sul dos Estados 

Unidos. A distribuição e a presença dessas duas espécies podem promover a introdução do 

CHIKV em novas áreas (ARIAS, 2002). Também pode ser transmitida por outros mosquitos 

como o A. furcifer-taylori e A luteocephalus que são implicados na transmissão da doença na 

África. Há evidências que alguns animais, incluindo não primatas, podem atuar como 

reservatório do vírus (OMS, 2017). 

A proximidade das residências aos focos de vetores é um fator de risco para transmissão 

da chikungunya. A prevenção e o controle dependem muito da redução de criadouros naturais 

e artificiais. Durante os surtos, podem ser usados inseticidas pulverizados para matar mosquito 

alado, aplicados em superfícies dentro e ao redor de habitats onde os vetores pousam e usados 

para tratar a água em recipientes com larvas imaturas. O uso de roupas que minimizem a 

exposição da pele, bem como o uso de repelentes na pele e nas roupas, também é uma forma de 

se proteger da doença (OMS, 2017).  

A principal forma de transmissão é por meio do repasto da fêmea dos mosquitos Aedes 

aegypti ou do Aedes albopictus infectada. A infecção por via transfusional também pode 

ocorrer, porém é rara se atendidos os protocolos recomendados. A transmissão vertical pode 

ocorrer no momento do parto se a parturiente estiver no período virêmico, na maioria das vezes, 
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provoca infecção neonatal grave (BRASIL a, 2016). Um relato de caso na Índia mostrou 

transmissão vertical que teve como consequência ao feto derrame no pericárdio e restrição no 

crescimento, o diagnóstico laboratorial de chikungunya se deu por Reação da Transcriptase 

Reversa da Cadeia de Polimerase (RT-PCR) no primeiro dia de vida, os outros marcadores 

sanguíneos estavam normais, inclusive dengue negativo (NIGAM et al., 2016). A transmissão 

do CHIKV de mãe para filho foi observada em 41 casos na Ilha Reunião, as mães estavam 

virêmicas no período intraparto que levou a infecções neonatais (ZELLER et al, 2016). 

Figura 2. Mosquitos do gênero Aedes, principais transmissores da chikungunya. 

 

Fonte: Adaptado (FIOCRUZ, 2019) 

O período de incubação do CHIKV varia, no ser humano, de 1 a 12 dias e em média de 3 

a 7 dias. O período extrínseco, que ocorre no vetor, dura em média 10 dias. O período de viremia 

no ser humano pode persistir por até 10 dias e, geralmente, inicia-se 2 dias antes do início dos 

sintomas (BRASIL, 2015). Pesquisas revelam que nem todos os indivíduos infectados pelo 

CHIKV desenvolvem a doença, ocorrendo casos assintomáticos que variam de 3 a 28% dos 

indivíduos (BRASIL, 2014). 

Foi observado em estudos realizados em camundongos que a infecção de células neurais, 

como astrócitos e neurônios, pelo CHIKV pode induzir apoptose destas células notaram ainda 

que a resposta imune das células neurais inclui acionar a cascata de reações inflamatórias na 
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tentativa de eliminar o vírus e salvar a função do tecido. Contudo, sem o controle dessa resposta 

imune a produção de moléculas pró-inflamatórias pode ter efeitos prejudiciais (TRINA DAS et 

al., 2015). 

1.2. A doença causada pelo vírus Chikungunya 

 

A doença possui a fase aguda ou febril que dura até o 14º dia após o início dos sintomas, 

a fase pós-aguda do 15º dia até 3 meses e a fase crônica quando há persistência dos sintomas 

após 3 meses do início da doença (figura 3) (BRASIL, 2017). 

A fase aguda caracteriza-se por febre de início súbito, intensa poliartalgia, geralmente 

acompanhada de dores nas costas, rash cutâneo, cefaleia, fadiga, prurido, dor retro-ocular, 

calafrios, conjuntivite seca, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e neurites (BRASIL, 

2017). Nessa fase também ocorrem formas graves da doença com o aparecimento de 

complicações neurológicas, hemorrágicas, acometimento do miocárdio, meningoencefalite, 

edema cerebral, hemorragia intracraniana, convulsões e encefalopatias (BRASIL, 2017).  

Por ter altos níveis de vírus no sangue o sistema imunológico inato reage rapidamente 

para tentar debelar a infecção e níveis altos de citocinas, que causam inflamação também são 

encontradas (THIBERVILLE, et al, 2013) 

Neonatos de mães virêmicas no período intraparto são assintomáticos nos primeiros dias 

(3 a 7 dias), mas podem apresentar febre, síndrome álgica, recusa da mamada, exantema com 

descamação, hiperpigmentação cutânea e edema de extremidade.  

Na fase pós-aguda normalmente os sintomas desaparecem, porém, pode haver 

persistência ou agravamento da artralgia, exacerbação da dor articular principalmente nas 

articulações acometidas na fase anterior, há relatos de recorrência da febre, do exantema, do 

prurido, além de lesões purpúricas, vesiculares e bolhosas. É nesse período também que é 

observada a doença vascular periférica e sintomas depressivos (BRASIL, 2017). Em um estudo 

ambulatorial na ilha Reunião observou que 40% dos pacientes relatam persistência da artralgia, 

astenia, mialgia ou cefaleia (THIBERVILLE, et al, 2013). Um relato de caso de uma residente 

do estado de Pernambuco, no Brasil, observou que após dois meses de doença a paciente 

desenvolveu fadiga, artrite recorrente e incapacitante em suas articulações interfalângicas 

proximais, pulsos, joelhos e tornozelos, além de artralgia nos ombros e na região lombar, além 
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de síndrome de Felty (artrite reumatoide, neuropatia e esplenomegalia) (AMARAL; SCHOEN, 

2018). 

Figura 3. Espectro clínico da chikungunya. 

 

Fonte: adaptado (BRASIL, 2017). 

Na fase crônica uma parte dos pacientes poderá ter persistência dos sintomas, 

normalmente dor articular, musculoesquelética e neuropatias. Em uma coorte realizada na 

Colômbia observou-se que 87,7% dos doentes evoluíram para poliartalgia crônica pós 

chikungunya (RODRIGUEZ-MORALES, 2015; BRASIL, 2017).  

A manifestação clínica da doença depende de vários fatores, entre eles estão 

características da população observada (SÁNCHEZ; ARROYO, 2018) e o genótipo relacionado 

com a infecção que tem infectividade e patogenicidades diferentes (WIKAN, et al, 2012). 

Estudo que acompanhou pacientes com chikungunya durante 3 anos, foi observado que 45% 

dos casos tinha artralgia em todos os momentos, 24% recuperação parcial nos dias das 

observações e 31% encontravam-se totalmente livres dos sintomas agudos. Dos pacientes que 

evoluíram para cronicidade, acompanhados até 36 meses do início da doença, 43,5% 

informaram artralgia desencadeada por modificações na temperatura do ambiente e 8% devido 

a esforço físico (GERARDIN, et al, 2013). 

Na Malásia, entre os sintomas encontrados de chikungunya, observou-se que a febre 

correspondeu a 75,8%, dores articulares 70,5% e mialgia 63,2%. As articulações mais 

acometidas foram tornozelos (62,1%), pulso (57, 9%), articulações das mãos (57,9%), cotovelo 

(49,5%), ombro (49,1%) e outros (14,7%). A média de idade foi de 41,5 anos e 60% eram do 

sexo feminino (YUSOFF, 2013). Em pesquisa realizada com pessoas diagnosticadas com 
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chikungunya observou-se que a artralgia predominava nos membros superiores nos dedos e 

pulsos e nos membros inferiores em joelhos e tornozelos sendo os principais achados, no qual 

90% eram de forma simétrica. Em 24 meses de acompanhamento, diminuiu 30% da 

poliartralgia. Durante o período do estudo (36 meses) viu-se uma diminuição geral significativa 

do número de articulações dolorosas, apesar do aumento dos sítios álgicos. O edema afetou 

63% dos pacientes e a rigidez matinal foi observada em 75,5% dos pacientes sintomáticos, 

67,7% dos pacientes referiram ter necessidade de alongamentos de manhã (GÉRARDIN, et al, 

2013). 

Complicações oculares, neurológicas, cardíacas, gastrointestinais, assim como 

complicações graves não são frequentes, mas em idosos e a doença pode evoluir para óbito 

(OMS, 2017). 

A neuro-chikungunya é uma forma grave de infecção por CHIKV, podendo ser curta e 

latente, comum em lactentes e idosos com comorbidade e portadores de doenças autoimunes, 

mais frequentes em pacientes saudáveis de meia-idade, geralmente após um intervalo 

assintomático (CERNY et al, 2017).  

Ainda que o CHIKV não seja classificado como um vírus neurotrópico, complicações 

neurológicas têm sido observadas, incluindo sintomas como convulsões, distúrbio da fala, 

disfunção motora, distúrbios e estado mental alterado e ultimamente transtornos mentais são 

relatados como decorrência do envolvimento dos neurônios (MARTINS, et al, 2016). Segundo 

Gérardin et al (2016), 50% dos indivíduos pesquisados maiores de 45 anos persistiam com 

sintomas 2 anos após a infecção. Foi observado que o vírus tem tropismo pelas células epiteliais, 

endoteliais, fibroblastos, células dendríticas, células B, macrófagos e células musculares 

esqueléticas.  

Dois relatos de casos ocorridos na Índia reforçaram a possibilidade do CHIKV causar 

manifestações neurológicas. Nos dois casos, os pacientes apresentaram uma súbita fraqueza nos 

membros superiores e inferiores. No primeiro caso o paciente de 40 anos apresentou ausência 

de reflexos tendinosos profundos nos membros superiores, inferiores e plantares bilaterais, além 

de uma hipocalemia sem presença de vômitos, diarreia ou doenças que provoquem hipocalemia. 

No segundo caso um homem de 45 anos foi mais grave e evoluiu para Síndrome de Guillain 

Barré (CHAUHAN, et al, 2018). 
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Economopoulou, et. al, (2009) observou que 37,8% dos casos graves com manifestações 

atípicas, observados na Ilha Reunião, foram internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Contudo, o maior número de casos graves foi tratado em enfermarias, por causa da capacidade 

limitada de UTIs durante o pico da epidemia. 

1.3. Diagnóstico laboratorial de chikungunya 

 

Existem vários métodos para realizar o diagnóstico laboratorial de chikungunya. Nos 

primeiros dias da infecção pode ser usado o método de Reação em Cadeia de Polimerase 

Transcriptase Reversa (RT-PCR) que possui sensibilidade variável e alguns kits também podem 

ser usados para genotipagem do vírus permitindo comparações com amostras de diversas fontes 

geográficas (OMS, 2017).  

É possível também realizar testes sorológicos para confirmar presença de anticorpos da 

Imunoglobulina (Ig) M e G. Os níveis mais altos de IgM são observados entre a terceira e a 

quinta semana após o início dos sintomas, podendo persistir por meses (OMS, 2017). É possível 

detectar anticorpos da IgM após 5 dias do início dos sintomas por meio do Ensaios 

Imunológicos de Ligação Enzimática (ELISA). Outra forma de confirmar é com aumento do 

IgG se realizado os testes com amostras pareadas (PRINCE et al., 2015). É menos provável, 

por meio do ELISA, confirmar infecções entre o primeiro e o quinto dia da doença (YAP et al., 

2010). 

Na Ilha Reunião, em março de 2006, observou-se uma prevalência de 18% nos 

marcadores de infecção recente por CHIKV durante um inquérito sorológico em gestantes 

(JOSSERAN, 2006). No surto ocorrido nas Ilhas Virgens foram testados em laboratório 912 

amostras e dessas, 637 (70%) foram positivas (FELDSTEIN, et al., 2016). 

1.4. Dispersão pelo mundo 

 

A chikungunya em seres humanos foi relata a primeira vez em 1770 (CAREY, 1971). 

Contudo, o vírus só foi isolado na década de 1950 na epidemia ocorrida na Tanzânia. Ocorreram 

outros surtos na África e na Ásia sendo que a maioria aconteceu em comunidades pequenas ou 

em comunidades rurais. Entretanto, as primeiras cepas de CHIKV foram isoladas na Ásia 

durante grades surtos urbanos em Bangkok e Tailândia em 1960 e na Índia nas décadas de 60 e 

70 nas cidades Calcutá e Vallore (figura 4) (ZELLER, et al. 2016).  
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Na Ásia, os surtos de chikungunya foram primeiramente associados e confundidos com 

epidemias de dengue. Um grande surto de chikungunya com início em 2005 ocorreu em ilhas 

do oceano Índico. A ilha Reunião, que têm uma população estimada em 750.000 habitantes, 

vivenciaram uma grande epidemia de março de 2005 a maio de 2006, com relatos de 

complicações e casos graves relacionados a doença e uma taxa de ataque de 35% devido a 

mutação da proteína E1 que fez com que ocorresse um aumento da infectividade do vírus 

chikungunya ao Ae. albopictus, mosquito de grande ocorrência na ilha (ZELLER, 2016; OMS, 

2017; TSETSARKIN, 2011).  

Figura 4. Países e territórios onde casos autóctones foram relatados. 

 

Fonte: (SÁNCHEZ; ARROYO, 2018) 

O surto das ilhas do oceano Índico causou na época vários casos importados para a 

Europa, principalmente em 2006. Neste mesmo ano verificou-se um grande surto na Índia e 

outros países do Sudeste Asiático também foram afetados. A transmissão autóctone na Europa 

foi relatada a primeira vez em 2007, gerando 197 casos no nordeste da Itália e o vetor 

identificado foi o Ae. albopictus (OMS, 2017). 

Historicamente as epidemias por CHIKV oscilam entre 4 e 30 anos (OPAS 2011). Após 

um intervalo de 32 anos na Ásia e em toda a Índia, o CHIKV reemergiu causando cerca de 1,3 

milhão de casos de outubro de 2005 a outubro de 2006, o principal genótipo identificado foi o 

ECSA e vetor foi o Ae. albopictus. Desde o reaparecimento em 2005 tem havido transmissão 

contínua de CHIKV na Índia e na Malásia com um grande suto em 2007 (ZELLER, 2016).  
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Desde 2004 o vírus vem aumentando sua distribuição geográfica, causando epidemias de 

magnitude nunca vista na história da Ásia e da África e em algumas localidades rurais já é 

considerado um agravo endêmico. Nos Estados Unidos da América (EUA) foram confirmados 

por laboratório 106 casos de chikungunya em pessoas que estiveram em áreas com transmissão 

do vírus entre os anos de 2006 e 2010 (OPAS 2011). O primeiro surto de chikungunya 

registrado nas Ilhas Virgens nos EUA ocorreu entre 2014 e 2015 com pico de incidência 

2,56/1.000 habitantes. A circulação viral foi confirmada por laboratório em agosto de 2014 

(LEORA, et al, 2016). 

No norte da Itália no ano de 2007 foi confirmada a contaminação autóctone da doença, 

introduzida por um viajante virêmico que retornou da Índia. Os surtos mais recentes ocorreram 

no Caribe, principalmente na Martinica, Guiana Francesa e EUA (OPAS 2011). 

Até setembro de 2014, já havia sido confirmado mais de 10.600 casos nas Américas, 

incluindo países da fronteira com o Brasil, Venezuela e Colômbia. Neste mesmo ano foi 

diagnosticado o primeiro caso no Brasil e até outubro de 2014 formam registrados 828 casos 

sendo que apenas 39 desses tinham histórico de viagem para fora do país (DONALÍSIO e 

FREIRAS, 2015). Os primeiros casos da doença registrados na Colômbia ocorreram em 2014 

e até o final de 2015 quase 500.000 casos foram descritos (SEAN, et al, 2018). 

Segundo Aguiar (2016), em dezembro de 2013, na Ilha São Martinho, chikungunya foi 

diagnosticada. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) foi gerado um 

alerta sobre a possibilidade da expansão de chikungunya, cujo genótipo identificado foi o 

asiático. A intensa movimentação de pessoas entre as ilhas associada à população susceptível, 

mais a presença de vetores são os prováveis fatores da rápida disseminação da doença entre as 

ilhas vizinhas (ZELLER, 2016). 

1.5. Dispersão pelo Brasil 

 

Os primeiros registros de chikungunya no Brasil ocorreram em 2010 em viajantes 

provenientes da Índia e da Indonésia. Em 2014 foram isolados dois genótipos distintos de 

CHIKV em duas cidades brasileiras, uma no Oiapoque (cepa Asiática) e o outro genótipo em 

Feira de Santana, Bahia (cepa ECSA) (ALBUQUERQUE, 2012; BRASIL, 2010; NUNES et 

al., 2015). 
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Entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 37 e 53 de 2014 foram notificados 3.657 casos 

suspeitos de chikungunya, nos estados da Bahia, Amapá, Roraima, Mato Grosso do Sul e no 

Distrito Federal (BRASIL, 2015).  

Em 2015 até a SE 52 o número de notificações foi de 38.499 casos suspeitos. No ano 

seguinte, 2016, as notificações chegaram a 277.882 casos prováveis. Em 2017 foram 

notificados no Brasil 185.605 casos prováveis de chikungunya, destes 151.101 (81,4%) foram 

confirmados. Em 2018 até a SE 49 foram registrados 85.221 casos prováveis (BRASIL, 2017; 

BRASIL, 2018). 

1.6. Chikungunya no Ceará 

Em 2014 foram registrados os primeiros casos de chikungunya em residentes de Fortaleza 

no estado do Ceará. Na época, as investigações concluíram tratar-se de casos importados 

(FORTALEZA, 2018). Em 2015 houve a notificação de 515 casos suspeitos de chikungunya, 

desses apenas 4 confirmaram, sendo dois residentes em Fortaleza e 2 em Aracati (CEARÁ, 

2015). Já em 2016 Até a semana epidemiológica 52 foram notificados 48.085 suspeitos de 

chikungunya, destes 62,0% foram confirmados.  

Figura 5. Incidência acumulada de casos notificados e confirmados de chikungunya, até a SE 

45. Ceará 2018. 

 

Fonte: (SESA, 2018). 
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Durante o ano de 2017 80,8% dos municípios cearense apresentaram casos de 

chikungunya 105.231 casos confirmados (CEARÁ, 2018). No ano de 2018 até a semana 

epidemiológica 45, foram notificados 4.920 casos suspeitos destes 26,3% foram confirmados 

(CEARÁ, 2018). 

O mapa acima mostra a incidência acumulada de casos notificados e confirmados de 

chikungunya até a SE 45 de 2018 no Ceará. Nota-se que 156 municípios notificaram a suspeita 

da doença, entretanto, apenas 19 municípios apresentaram média incidência e três municípios 

apresentaram altas incidências. Pacoti apresentou incidência de 1.374,0 por 100mil habitantes. 

No mapa de incidência dos casos confirmados, os municípios, Quixadá e Brejo Santo 

apresentaram média incidência e apenas Pacoti apresentou alta incidência (CEARÁ, 2018). 

1.7. Mortalidade da doença 

 

A chikungunya, na maioria das vezes, não é considerada uma enfermidade que possa 

acarretar risco a vida. Antes de 2005 formas graves da doença raramente foram relatadas 

(CHARREL, de LAMBALLERIE e RAOULT, 2007).  

No surto da Ilha Reunião foi observado aumento na taxa de mortalidade global no pico 

epidêmico, bem como em relatos de surtos posteriores e as amostras de isolamento viral 

revelaram o genótipo ECSA (ZELLER, 2016). Josseran et al, (2006) também observaram um 

excesso de 260 mortes na Ilha Reunião entre janeiro a abril de 2006 e atingiu principalmente a 

população maior de 75 anos, nesse mesmo período raramente foram relatadas mortes associadas 

a chikungunya. 

Um quantitativo considerável de manifestações graves e mortes foi exposto por 

Economopoulou, et al, (2009) na Ilha Reunião. Segundo o autor, a taxa de mortalidade 

aumentava conforme a aumentava a idade, porém as mortes ocorreram em jovens ou de meia-

idade. 

Em um estudo de óbitos por chikungunya no Nordeste brasileiro verificou-se que a 

doença pode se manifestar de forma grave, com diferentes fatores de risco para morte, como a 

idade avançada e baixa escolaridade. Alguns sinais de gravidades foram observados como 

vômitos, leucopenia e comorbidades; principalmente, hipertensão, diabetes e doença renal 

(JUNIOR, et al, 2018). 
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Em Pernambuco observou-se um excesso de óbitos no ano de 2016 em comparação aos 

quatro anos anteriores e a diferença maior se deu no período de janeiro a abril, período este que 

correspondeu ao pico da epidemia de chikungunya (BRITO; TEIXEIRA, 2017).  

Nova Deli enfrentou um surto de chikungunya em 2016 com aproximadamente 1.724 

casos suspeitos da doença e encararam o desafio de elucidar óbitos tendo como causa básica 

Chikungunya (NIGAM, et al, 2016). 

Segundo a OMS uma parte dos pacientes se recupera completamente, porém em alguns 

casos, as dores articulares podem persistir por meses ou por anos. Os efeitos inflamatórios 

crônicos pós-chikungunya, como reumatismo, é uma das consequências que estão atualmente 

impactando em países endêmicos Aproximadamente 5% dos pacientes evoluem para poliartrite 

crônica (OMS, 2017; PINEDA, 2016; Ganu e Ganu, 2011). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas décadas a chikungunya vem se dispersando por várias regiões do mundo. 

Possui um espectro clínico bem amplo que vai desde casos assintomáticos a casos graves, 

principalmente em extremos de idade ou com algum tipo de doença preexistente, podendo até 

mesmo evoluir para óbito.  

A confirmação da introdução do CHIKV no Brasil ocorreu em 2014 e desde então, o vírus 

vem se dispersando pelo país causando grandes epidemias principalmente nos estados do 

Nordeste. Nesse período foi possível observar um comportamento diferente em muitos casos 

graves com manifestações atípicas. Também há estudos que revelam excesso de óbitos em 

algumas regiões durante o período epidêmico (FREITAS, ALARCÓN-ELBAL e DONALISIO, 

2018 e FREITAS, CAVALCANTI, VON ZUBEN, DONALISIO, 2017). 

Considerando o grande impacto causado pelas epidemias de chikungunya no Ceará, 

a presença do vetor da doença em grande parte dos bairros da cidade de Fortaleza e 

considerando, ainda, a gravidade, elevado número de óbitos e cronicidade na população, torna-

se de fundamental importância descrever o padrão de acometimento e dispersão da doença na 

cidade de Fortaleza, Ceará, entre os anos de 2014 e 2018. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

- Caracterizar a ocorrência dos casos de chikungunya na cidade de Fortaleza entre os anos de 

2014 a 2018. 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Apresentar a distribuição dos casos de chikungunya ocorridos na cidade de Fortaleza, segundo 

tempo, lugar e pessoa; 

- Delinear o perfil dos casos que evoluíram para óbito por chikungunya na cidade de Fortaleza; 

- Expor o excesso de óbitos por todas as causas, possivelmente associados à ocorrência da 

epidemia de chikungunya, ocorridos nos anos de 2016 e 2017. 
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4. MÉTODOS 

4.1.Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal descritivo dos casos e óbitos confirmados de 

chikungunya no município de Fortaleza, Ceará. Pesquisa do tipo descritiva é aquela em que se 

expõem características de determinada população ou determinado fenômeno. Pode também 

estabelecer correlações entre variáveis e não tem o compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve (TOBAR; YALOUR, 2001). 

 

4.2. Período e Local do estudo 

A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2019 no município de Fortaleza, capital 

do estado do Ceará que está situada no norte da região Nordeste do Brasil. O clima é 

predominante quente e semiúmido no litoral. Tem por limites o Oceano Atlântico e as cidades 

de Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio e Aquiraz (Figura 6). É subdividida em 

121 bairros, organizados administrativamente em 6 Coordenadorias Regionais de Saúde 

(CORES) (Figura 6), com uma população estimada de 2.643.247 habitantes (IBGE, 2018) e 

uma área 314.930 km2 (FORTALEZA, 2018).  

 

Figura 6: Mapa do Município de Fortaleza. 

 

Fonte: CIEVS/COVIS/SMS Fortaleza 
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 A CORES I tem população estimada de 389.924 habitantes (SIMDA), localizada no 

extremo Oeste da cidade, abrange 15 Bairros: Álvaro Wayne, Barra do Ceara, Carlito 

Pamplona, Cristo Redentor, Farias Brito, Floresta, Jacarecanga, Jardim Guanabara, Jardim 

Iracema, Monte Castelo, Moura Brasil, Pirambu, São Gerardo, Vila Ellery e Vila Velho 

(Figura 7). 

 A CORES II tem população estimada em 389.387habitantes (SIMDA), possui 20 bairros: 

Aldeota, Cais do Porto, Cidade 2000, Cocó, De Lourdes, Dionísio Torres, Guararapes, 

Joaquim Távora, Luciano Cavalcante, Manuel Dias Branco, Meireles, Papicu, Praia de 

Iracema, Praia do Futuro I, Paria do Futuro II, Salinas, São João do Tatuape, Varjota e 

Vicente Pinzon (Figura 7). 

 A CORES III tem uma população estimada 386.324 habitantes (SIMDA). Cotem 17 

bairros: Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Autran Nunes, Bela Vista, Bonsucesso, Dom 

Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII, Jóquei Clube, Olavo Oliveira, Padre Andrade, 

Parque Araxá, Parquelandia, Pici, Presidente Kennedy, Quintino Cunha e Rodolfo Teófilo 

(Figura 7). 

 A CORES IV tem população estimada de 301.777 habitantes (SIMDA), distribuída em 19 

Bairros: Aeroporto, Benfica, Bom Futuro, Couto Fernandes, Damas, Demócrito Rocha, 

Dendê, Fátima, Itaoca, Itaperi, Jardim América, José Bonifácio, Montese, Pan Americano, 

Parangaba, Parreão, Serrinha, Vila Pery e Vila União (Figura 7). 

 A CORES V tem uma população estimada em 580.226 habitantes (SIMDA), formada por 

20 bairro são eles: Aracapé, Bom Jardim, Canindezinho, Conjunto Ceará I, Conjunto Ceará 

II Conjunto Esperança, Genibau, Granja Lisboa, Granja Portugal, Jardim Cearense, Manuel 

Sátiro, Maraponga, Mondubim, Novo Mondubim, Parque Presidente Vargas, Parque Santa 

Rosa, Parque São José, Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter e Siqueira (Figura 7). 

 A CORES VI tem uma população de aproximadamente 579844 (SIMDA) habitantes e 

conta com 29 bairros: Aerolândia, Alto da Balança, Ancuri, Barroso, Boa Vista, Cajazeira, 

Cambeba, Cidade dos Funcionários, Coaçu, Conjunto Palmeiras, Curio, Dias Macedo, 

Edson Queiros, Guajeru, Jangurussu, Jardim das Oliveiras, José de Alencar, Lagoa 

Redonda, Messejana, Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, Parque Manibura, Parque Santa 

Maria, Passare, Paupina Pedras, Sabiaguaba, São bento, e Sapiranga Coite (Figura 7). 
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Figura 7: Mapa do Munícipio de Fortaleza, por Coordenadoria Regional de Saúde (CORES). 

 

Fonte: CIEVS/COVIS/SMS Fortaleza.  
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4.3. Fonte de dados e Procedimentos 

 

A pesquisa foi realizada por meio da utilização de dados secundários das fichas de 

notificação de chikungunya armazenadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). Os dados foram obtidos junto à Célula de Vigilância Epidemiológica (CEVEPI).  

Os dados referentes à idade foram retirados do campo -10, sexo campo – 11, raça/cor – 

13, escolaridade, CORES de residência – 19, sinais clínicos – 33, doenças pré-existentes – 34, 

confirmação campos – 62, opção 13 – Chikungunya e critério de confirmação campo 63 opções 

1 e 2. 

Os óbitos foram captados por meio do preenchimento do campo 62 – Classificação, opção 

13 - Chikungunya e campo 65 Evolução do caso, opção 2 – óbito pelo agravo. Foram incluídos 

todos os óbitos que passaram por investigação e confirmação no Comitê Estadual de Óbitos por 

Arboviroses, da Secretaria de Saúde do Ceará (CAVALCANTI et al, 2019 – aceito para 

publicação). 

Os dados foram divididos em 3 partes, a primeira parte relata os primeiros casos de 2014 

e os de 2015, a segunda referente aos anos 2016 a 2017, a terceira, os mapas, demonstram a 

distribuição espacial na cidade e a incidência por bairros. 

Os dados relativos aos óbitos por todas as causas foram retirados por meio do tabnet 

mortalidade geral em Fortaleza, na Célula de Sistema de Informação e Análise em Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Esse sistema permite coletar dados das declarações 

de óbito ocorridos e emitidas na cidade de Fortaleza 

Notificação é a comunicação do acontecimento de determinada doença ou agravo à saúde, 

feita à autoridade sanitária por trabalhadores da saúde ou algum cidadão, para fins de adoção 

de medidas de intervenção pertinentes (BRASIL, 2009). O SINAN tem o objetivo de coletar, 

transmitir e disseminar dados gerados pelo Sistema de Sistema de Vigilância Epidemiológica 

das três esferas de governo por meio da rede informatizada para apoiar o processo de 

investigação e dar suporte à análise das informações de vigilância epidemiológica das 

notificações compulsórias (BRASIL, 2011). 

A portaria 204, de 17 de setembro de 2016 “Define a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 

privados em todo território nacional...” (BRASIL 2, 2016). A suspeita da doença chikungunya 

deve ser notificada semanalmente para a (CEVEPI) da Secretaria Municipal de Saúde de 

Fortaleza e o óbito é de notificação imediata, ou seja, deve ser informado em até 24 horas do 
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ocorrido às esferas que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS). Os mapas foram elaborados 

na ferramenta QGIS com base nos dados do SINAN e em 2016 foi possível georeferenciar 

17.244 casos 96,9% e em 2017 um total de 58.677 pontos 95,1%.  

4.4. Definição de casos 

 

A definição de caso suspeito de chikungunya, segundo o Ministério da Saúde (MS), é 

todo paciente com febre de início súbito maior que 38,5ºC e artralgia ou artrite intensa de início 

agudo, 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. Portanto, foi considerado como caso suspeito 

o paciente com febre de início súbito >37,5°C e artralgia ou artrite intensa não explicada por 

outras condições e residindo ou tendo visitado áreas endêmicas até duas semanas antes do início 

dos sintomas. 

Como caso confirmado laboratorialmente, todo caso suspeito com um dos seguintes testes 

específicos para diagnóstico de CHIKV (isolamento viral, detecção de vírus de RNA por RT-

PCR, detecção de IgM em uma única amostra de soro ou aumento de quatro vezes no título de 

anticorpos específicos anti-CHIKV (amostras coletadas com pelo menos 2-3 semanas de 

diferença). 

O critério de inclusão do estudo considerou os casos notificados no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram excluídos os casos com 

inconsistências que comprometessem a análise e aqueles que não eram residentes no município 

de Fortaleza. 

4.5. Análise dos dados 

 

A partir das bases de dados dos casos inseridos no SINAN-Net e SINAN-Online, foi 

realizada análise por meio do programa Tabwin41® e construída uma planilha no Excel com a 

finalidade de descrever o comportamento da epidemia de chikungunya em tempo, lugar e 

pessoa. 

Estes dados foram analisados e distribuídos de acordo com as seguintes variáveis: mês de 

início dos sintomas, sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, critério de confirmação e 

evolução, por ano de início dos sintomas, do ano de 2014 a 2018. A análise da frequência de 

doenças pré-existentes (comorbidades), hospitalização e sinais clínicos foi possível apenas para 

as notificações realizadas no SINAN-Online, de 2016 e 2017, cuja ficha incluía estas variáveis. 
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Os mapas foram elaborados na ferramenta QGIS com base nos dados do SINAN e em 

2016 foi possível georeferenciar 17.244 casos 96,9% e em 2017 um total de 58.677 pontos 

95,1%. O cálculo da incidência foi realizado no Excel com a razão do número de casos novos 

confirmados em residentes, dividido pela população total, por bairro, multiplicado por 100.000. 

Para classificação da incidência foi utilizado zero para os bairros sem ocorrência de casos, baixa 

naqueles com até 100 casos por 100.000 habitantes, média de 101 a 299 casos por 100.000 

habitantes, alta 300 a 999 casos por 100.000 habitantes e muito alta acima de 100.000 por 100 

habitantes  

O excesso de óbitos durante os anos epidêmicos de 2016 e 2017 foi estimado a partir da 

média do número de óbitos, por cada causa básica (CID-10) dos últimos dez anos antes da 

epidemia, considerando o intervalo de confiança de 95%. Foi utilizado o programa Excel para 

construção de planilhas, tabelas e gráficos. 

4.6.Aspectos éticos 

 

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

de Saúde. Foram preservados os preceitos bioéticos fundamentais de respeito ao indivíduo, da 

autonomia, da beneficência e da justiça, da confidencialidade e privacidade dos indivíduos, 

respeito aos valores culturais, sociais, morais, religiosos, hábitos e costumes.  

Mesmo se tratando de uso de dados secundários, o projeto foi validado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Fortaleza e posteriormente, aprovado pelo CEP da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), por meio do CAAE nº 69865717.3.0000.5054/2018.  
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5. RESULTADOS 

 

Os quatro primeiros casos importados de chikungunya da cidade de Fortaleza foram 

notificados no ano de 2014. Em 2015 foram confirmados 6 casos desses 3 eram autóctones. 

Nos anos de 2016 e 2017 foram confirmados 17.789 e 61.727 casos, respectivamente e em 

2018, outros 575 casos. A incidência chegou a 888,9 casos/100.000 habitantes em abril de 2017, 

quando foram confirmados 22.987 casos (Figura 8).  

Figura 8. Casos confirmados e incidência de chikungunya, por ano de início de sintomas, em 

residentes de Fortaleza, 2015 a 2018. 

Fonte: SINAN 

Em todos os anos avaliados predominou sempre o sexo feminino, variando entre 58,8% 

e 83,3% em 2018 e 2015, respectivamente. A faixa etária entre 20 e 39 anos concentrou a maior 

parte dos casos, com destaque para o ano de 2018, com 48,3% dos casos. A raça/cor parda foi 

a mais frequente em todos os anos principalmente no ano de 2018 com 91,8%. Ensino médio 

completo foi a escolaridade mais frequente em todos os anos com destaque para os anos de 

2016 com 27,8% (tabela 1). 
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Tabela 1. Casos confirmados de chikungunya, segundo dados demográficos, por ano de início 

de sintomas, em residentes da cidade de Fortaleza, 2014 a 2018 *. 

 

Fonte: SINAN 

*Não foram considerados os registros ignorados ou em branco.  

 

A febre e artralgia foram as mais relatadas (85%) e (81%) respectivamente, dos casos e 

foram sempre o sintoma mais prevalente, independente do ano avaliado; seguido de cefaleia e 

mialgia. Os outros sintomas foram relatados em menos de 35% dos casos (Figura 9). 

  

N % N % N % N % N %

Feminino 3 75 5 83,3 11.306 63,5 37.704 61,1 322 58,8

Masculino 1 25 1 16,7 6.488 36,5 23.982 38,9 226 41,2

< de 1 ano 0 0 0 0 119 0,7 480 0,8 10 1,5

1 a 9 anos 0 0 0 0 400 2,2 2.633 4,3 40 6

10 a 19 anos 0 0 0 0 1.541 8,7 7.260 11,8 86 12,9

20 a 39 anos 3 75 1 16,7 6.456 36,3 23.148 37,5 321 48,3

40 a 59 anos 1 25 3 50 6.089 34,2 18.209 29,5 152 22,9

60 a 69 anos 0 0 1 16,7 1.852 10,4 5.612 9,1 30 4,5

70 a 79 anos 0 0 0 0 955 5,4 2.997 4,9 17 2,6

80 anos e mais 0 0 1 16,7 375 2,1 1.388 2,2 9 1,4

Branca 1 100 2 40 1.252 8,5 4.185 8,2 33 6,4

Preta 0 0 0 0 265 1,8 1.053 2,1 5 1

Amarela 0 0 0 0 89 0,6 1.760 3,5 2 0,4

Parda 0 0 3 60 13.072 88,9 43.805 86 472 91,8

Indígena 0 0 0 0 20 0,1 123 0,2 2 0,4

Analfabeto 0 0 0 0 86 2,2 270 2,1 1 1,3

1ª a 4ª série incompleta do EF 0 0 0 0 347 8,9 1.220 9,3 6 7,5

4ª série completa do EF 0 0 0 0 216 5,5 822 6,3 5 6,3

5ª a 8ª série incompleta do EF 0 0 0 0 638 16,4 2.413 18,4 17 21,3

Fundamental completo 0 0 1 50 487 12,5 1.373 10,5 8 10,0

Médio incompleto 0 0 0 0 495 12,7 1.905 14,5 13 16,3

Médio completo 0 0 1 1 1.185 30,4 3.772 28,8 25 31,3

Superior incompleta 0 0 0 0 179 4,6 614 4,7 3 3,8

Superior completa 1 100 0 0 261 6,7 710 5,4 2 2,5

Sexo

Faixa Etária

Raça/cor

Escolaridade

Variáveis 
2014 2015 2016 2017 2018
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Figura 9. Casos confirmados de chikungunya, segundo sinais e sintomas, por ano de início de 

sintomas, em residentes de Fortaleza, 2016 a 2018*. 

 

Fonte: SINAN 

*Não foram considerados os registros ignorados ou em branco. 

 

As doenças pré-existentes mais referidas nas fichas foram hipertensão arterial, seguida da 

diabetes (Figura 10). Nos anos de 2014 e 2015 nenhum dos casos notificados referiram ter 

diabetes. Já em 2016 a diabetes foi observada em 2,7% das notificações, 2017 e 2018 registram 

3,1% e 2,4% respectivamente. 
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Figura 10. Casos confirmados de chikungunya, segundo doenças pré-existentes, por ano de 

início de sintomas, em residentes de Fortaleza, 2016 a 2018*. 

 

Fonte: SINAN 

*Não foram considerados os registros ignorados ou em branco 

 

Todos os casos notificados em 2014 (4) e 2015 (6) foram confirmados por critério 

laboratorial. No início do ano de 2016 a maior parte dos casos foi confirmado por critério 

laboratorial, chegando a 100% na primeira semana do ano e 66,6% na segunda. Apenas a partir 

da 13ª semana que o percentual de casos confirmados por critério clinico-epidemiológico 

passou a predominar, em relação àqueles confirmados por critério laboratorial. A média de 

confirmação laboratorial foi de 15,6% durante o ano de 2016 (Figura 11). Esse percentual de 

confirmação por critério laboratorial aumentou em 2017, chegando a 19,7% de todos os casos 

confirmados. 
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Figura 11. Casos de chikungunya, segundo critério de confirmação, Fortaleza, 2014 a 2018. 

 

Fonte: SINAN 

O Vila Ellery foi bairro que apresentou a maior incidência de chikungunya na CORES I 

em 2016, em 2017 e 2018 o Jardim Guanabara permaneceu com maior incidência durante esses 

2 anos. Os bairros Jacarecanga, Monte Castelo, Barra do Ceará, Jardim Iracema e Farias Brito 

durante os anos de 2016 a 2018 figuraram entre os 10 bairros com maior incidência. 
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Quadro 01. Chikungunya em residentes da CORES I, segundo os 10 bairros com maior 

incidência, em Fortaleza nos anos de 2016 a 2018. 

 

Ordem Bairro  2016 Bairro 2017 Bairro 2018 

1º Vila Ellery 2844,5 Jardim Guanabara 4641,9 Jardim Guanabara 4614,1 

2º Jacarecanga 2341,9 Álvaro Weyne 2674,9 Álvaro Weyne 2659,0 

3º Monte Castelo 2104,7 Vila Ellery 2397,9 Vila Ellery 2383,5 

4º Cristo redentor 1705,8 Jardim Iracema 2105,4 Jardim Iracema 2092,8 

5º Pirambu 1141,8 Monte castelo 1942,1 Monte castelo 1930,5 

6º Barra do Ceará 1135,3 Jacarecanga 1767,5 Jacarecanga 1757,0 

7º Álvaro Weyne 1043,2 Vila Velha 1514,6 Vila Velha 1505,6 

8º Jardim Iracema 911,9 Cristo Redentor 1233,1 Cristo Redentor 1225,7 

9º Moura Brasil 898,7 Farias Brito 1199,2 Farias Brito 1192,0 

10º Farias Brito 802,3 Barra do Ceará 1077,3 Barra do Ceará 1070,9 

Fonte: SINAN 

 

No ano de 2016 o bairro centro, da CORES II, apresentou a maior incidência, nos dois 

anos subsequentes o Praia do Futuro I manteve-se com maior incidência nesta CORES. No 

período de 2016 a 2018 os bairros Centro, Mucuripe, São João do Tauape, Joaquim Távora, 

Praia de Iracema, Manuel Dias Branco, Luciano Cavalcante, Papicu e Vicente Pinzon. 

 

Quadro 02. Chikungunya em residentes da CORES II, segundo os 10 bairros com maior 

incidência, em Fortaleza nos anos de 2016 a 2018. 

 

Ordem Bairro  2016 Bairro 2017 Bairro 2018 

1º Centro 800,1 Praia do Futuro I 8403,7 Praia do Futuro I 8353,2 

2º Mucuripe 751,9 
Manuel Dias 

Branco 
4906,4 

Manuel Dias 

Branco 
4878,0 

3º 
São João do 

Tauape 
732,0 Cidade 2000 4050,1 Cidade 2000 4026,0 

4º Praia de Iracema 600,2 
São Joao do 

Tauape 
3621,7 

São João do 

Tauape 
3600,1 

5º Joaquim Távora 548,9 Joaquim Távora 3394,8 Joaquim Távora 3374,5 

6º Praia do Futuro I 524,4 Vicente Pinzon 3270,3 Vicente Pinzon 3250,8 

7º 
Manuel Dias 

Branco 
389,9 Praia de Iracema 3040,2 Praia De Iracema 3021,3 

8º 
Luciano 

Cavalcante 
332,5 Papicu 2753,4 Papicu 2737,0 

9º Papicu 271,1 Centro 2518,0 Centro 2503,0 

10º Vicente Pinzon 192,0 Mucuripe 2152,1 Mucuripe 2139,3 

Fonte: SINAN 
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Os bairros Rodolfo Teófilo em 2016 e Parquelândia em 2017 e 2018 apresentaram as 

maiores incidências destes anos nos residentes da CORES III. Os bairros Rodolfo Teófilo, 

Parquelândia, Antônio Bezerra, Padre Andrade, Bela Vista, João XXIII, Jockey Clube, Amadeu 

Furtado Parque, Araxá e Henrique Jorge figuraram entre os 10 bairros com maior incidência da 

CORES III. 

 

Quadro 03. Chikungunya em residentes da CORES III, segundo os 10 bairros com maior 

incidência, em Fortaleza nos anos de 2016 a 2018. 

 

Ordem Bairro  2016 Bairro 2017 Bairro 2018 

1º Rodolfo Teófilo 3215 Parquelandia 4300,0 Parquelandia 4274,3 

2º Parque Araxá 2379 Parque Araxá  4182,9 Parque Araxá 4158,0 

3º Parquelandia 2070 Rodolfo Teófilo 4160,4 Rodolfo Teófilo 4135,5 

4º Antônio Bezerra 2029 Bela Vista 3548,5 Bela Vista 3527,3 

5º Bela Vista 2019 Bom Sucesso 3146,6 Bom Sucesso 3127,8 

6º Joao XXIII 1762 Antônio Bezerra 2852,7 Antônio Bezerra 2835,7 

7º Jockey Clube 1560 Padre Andrade 2719,7 Padre Andrade 2703,5 

8º Amadeu Furtado 1453 Joao XXIII 2719,0 Joao XXIII 2702,8 

9º Padre Andrade 1264 Henrique Jorge 2558,4 Henrique Jorge 2543,0 

10º Henrique Jorge 1055 Quintino Cunha 2322,6 Quintino Cunha 2308,7 

Fonte: SINAN 

 

O bairro Montese apresentou a maior incidência de chikungunya no período de 2016 a 

2018. Os 10 bairros com maior incidência no período de 2016 a 2018 formam Montese, 

Demócrito Rocha, Pan Americano, Vila União, Couto Fernandes, Damas, Itaperi e Serrinha. 

 

Quadro 04. Chikungunya em residentes da CORES IV, segundo os 10 bairros com maior 

incidência, em Fortaleza nos anos de 2016 a 2018. 

 

Ordem Bairro  2016 Bairro 2017 Bairro 2018 

1º Montese 3849,8 Montese 6637,7 Montese 6598,1 

2º Demócrito Rocha 3632,8 Serrinha 5975,5 Serrinha 5940,2 

3º Pan Americano 2888,5 Demócrito Rocha 5187,2 Demócrito Rocha 5156,1 

4º Vila União 2871,8 Jardim América 4916,3 Jardim América 4886,9 

5º Couto Fernandes 2322,3 Itaperi 4384,5 Itaperi 4358,4 

6º Benfica 1552,2 Itaoca 4361,2 Itaoca 4335,2 

7º Damas 1341,2 Vila União 4296,9 Vila União 4271,2 

8º Itaperi 1307,6 Pan americano 4255,8 Pan Americano 4230,2 

9º Serrinha 1290,1 Damas 3587,0 Damas 3565,6 

10º Vila Pery 1178,8 Couto Fernandes 3530,9 Couto Fernandes 3509,7 

Fonte: SINAN 
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Em 2016 o bairro com maior incidência na CORES V foi o Maraponga e em 2016 e 2018 

o bairro Bom Jardim apresentou as maiores incidências. Os bairros que figuraram entre as 10 

maiores incidências foram Maraponga, Bom Jardim, Prefeito José Walter, Conjunto Ceará I, 

Parque São José e Manuel Sátiro. 

 

Quadro 05. Chikungunya em residentes da CORES V, segundo os 10 bairros com maior 

incidência, em Fortaleza nos anos de 2016 a 2018. 

 

Ordem Bairro  2016 Bairro 2017 Bairro 2018 

1º Maraponga 1508,1 Bom Jardim 8334,8 Bom Jardim 8285,0 

2º Bom Jardim 970,6 Maraponga 7884,6 Maraponga 7837,8 

3º 
Pref. Jose Walter 722,4 Conjunto Ceará I 7390,5 

Conjunto 

Ceara I 7346,3 

4º 
Parque Presidente 

Vargas 692,4 Parque São José 4530,1 

Parque São 

José 4503,2 

5º Conjunto Ceara I 664,9 Granja Portugal 4161,3 Manoel Sátiro 4299,0 

6º 
Parque São José 501,8 Pref. José Walter 2563,0 

Granja 

Portugal 4136,4 

7º Manoel Sátiro 470,4 Siqueira 2306,2 Mondubim 2646,1 

8º 
Mondubim 446,1 Genibau 2256,0 

Pref. Jose 

Walter 2547,7 

9º 
Planalto Ayrton 

Senna 390,7 

Parque Presidente 

Vargas 1998,4 Siqueira 2292,4 

10º Granja Portugal 300,9 Manoel Sátiro 1996,8 Genibau 2242,6 

Fonte: SINAN 

 

O bairro Pedra na CORES VI apresentou a maior incidência de chikungunya no período 

de 2016 a 2018. Os barros com as 10 maiores incidências durante esse período foram Pedras, 

Aerolândia, Curió, Parque dois Irmãos e Dias Macedo. 
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Quadro 06. Chikungunya em residentes da CORES VI, segundo os 10 bairros com maior 

incidência, em Fortaleza nos anos de 2016 a 2018. 

 

Ordem Bairro  2016 Bairro 2017 Bairro 2018 

1º Pedras 1470,6 Pedras 9388,0 Pedras 9329,6 

2º Aerolandia 686,6 Sabiaguaba 4982,4 Sabiaguaba 4951,8 

3º Curió 479,8 Aerolandia 4929,8 Aerolandia 4900,4 

4º 
Parque Dois 

Irmãos 476,1 Edson Queiroz 3970,9 Edson Queiroz 3947,2 

5º Dias Macedo 372,4 Paupina 3761,2 Paupina 3738,8 

6º Boa Vista 352,9 Curió 3177,3 Curió 3158,4 

7º Messejana 326,8 Ancuri 2732,3 Ancuri 2716,1 

8º 
Parque Santa 

Maria 288,8 

Parque Dois 

Irmãos 2614,6 

Parque Dois 

Irmãos 2599,0 

9º Jangurussu 266,2 Dias Macedo 2581,3 Dias Macedo 2565,9 

10º Passare 226,9 Boa Vista 2461,3 Boa Vista 2446,6 

Fonte: SINAN 

 

Em 2016 foram confirmados 17.787 casos na cidade de Fortaleza, com predomínio de 

casos nas áreas da CORES IV (26,5%), CORES III (25,9%) e CORES I (20,9%). Durante o 

mês de janeiro foram registrados apenas 22 casos, com predomínio acentuado na CORES III 

(36,4%). Nos meses seguintes foram confirmados 107, 120 e 1.454 nos meses de fevereiro a 

abril. A partir de maio já se percebe uma grande dispersão dos casos (4.509), chegando a 4.941 

em junho de 2016 e o maior número de bairros com confirmação de casos. Apesar da 

confirmação de casos em toda a cidade, houve uma maior concentração nas CORES II, III e IV 

(Figura 12). 
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Figura 12. Distribuição espacial dos casos de chikungunya, segundo mês do início dos sintomas e Coordenadoria Regional de Saúde (CORES) de 

residência, em Fortaleza, 2016. 

 

*Fonte: Secretaria Municipal de Saúde / Coordenadoria de Vigilância em Saúde/ Célula de Vigilância Epidemiológica   
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Figura 13. Distribuição espacial dos casos de chikungunya, segundo incidência acumulada por bairro de residência, em Fortaleza, 2016  

 

*Fonte: Secretaria Municipal de Saúde / Coordenadoria de Vigilância em Saúde/ Célula de Vigilância Epidemiológica



47 

 

 

Em 2017 foram confirmados 61.727 casos, com predomínio nas CORES V (26,3%), IV 

(18,1%) e VI (16,2%); respectivamente. Em janeiro foram confirmados 421 casos e já em abril 

o pico de transmissão com 22.987 casos dispersos nas seis CORES. O período de maior 

transmissão se deu entre os meses de março e junho com casos registrados em todos os bairros 

da cidade (Figura 13). 
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Figura 14. Distribuição espacial dos casos de chikungunya, segundo mês do início dos sintomas e Coordenadoria Regional de Saúde (CORES) de 

residência, em Fortaleza, 2017. 

 

*Fonte: Secretaria Municipal de Saúde / Coordenadoria de Vigilância em Saúde/ Célula de Vigilância Epidemiológica  
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Figura 15. Distribuição espacial dos casos de chikungunya, segundo incidência acumulada por bairro de residência, em Fortaleza, 2017.    

 

*Fonte: Secretaria Municipal de Saúde / Coordenadoria de Vigilância em Saúde/ Célula de Vigilância Epidemiológica
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Em 2016 foi registrado o primeiro óbito por chikungunya. Ainda nesse ano foram 

confirmados 25 óbitos, aumentando para 144 em 2017. Um único óbito foi confirmado no ano 

de 2018. Houve uma alternância de predominância em relação ao sexo, predominando o sexo 

feminino em 2016 e o masculino em 2017 (tabela 2). Esses óbitos se concentraram 

predominantemente na faixa etária de maiores de 60 anos de idade e aqueles com ensino 

fundamental (tabela 2). 

Tabela 2. Óbitos confirmados de chikungunya, segundo dados socioeconômicos, por ano de 

início de sintomas, em residentes da cidade de Fortaleza, 2016 a 2018*. 

  

Variáveis 
  

2016 2017 2018 

Nº % Nº % Nº % 

Sexo 

 Feminino 14 56 64 44,4 1 100 

 Masculino 11 44 80 55,6 0 0 

Faixa Etária 

 Menor de 1 ano 0 0 1 0,7 0 0 

 1 a 9 anos 0 0 0 0 0 0 

 10 a 19 anos 0 0 1 0,7 0 0 

 20 a 39 anos 0 0 5 3,5 0 0 

 40 a 59 anos 5 20 12 8,3 0 0 

 60 a 69 anos 3 12 18 12,5 1 100 

 70 a 79 anos 9 36 40 27,8 0 0 

 80 anos e mais 8 32 67 46,5 0 0 

Raça/cor 

 Branca 6 40,0 12 10,5 0 0 

 Preta 1 6,7 0 0,0 0 0 

 Amarela 0 0,0 1 0,9 0 0 

 Parda 8 53,3 101 88,6 1 100 

 Indígena 0 0,0 0 0,0 0 0 

Escolaridade 

 Analfabeto 0 0 5 17,9 0 0 

 1ª a 4ª série incompleta do EF 1 25 3 10,7 0 0 

 4ª série completa do EF 0 0 4 14,3 0 0 

 5ª a 8ª série incompleta do EF 0 0 6 21,4 0 0 

 Fundamental completo 0 0 5 17,9 0 0 

 Médio incompleto 0 0 2 7,1 1 100 

 Médio completo 2 50 2 7,1 0 0 

 Superior incompleta 0 0 0 0 0 0 

  Superior completa 1 25 1 3,6 0 0 
Fonte: SINAN. *Não foram considerados os registros ignorados ou em branco. 

Os sinais e sintomas mais prevalentes nos casos que evoluíram para o óbito foram: febre, 

artralgia, mialgia e cefaleia. A febre apresentou maior prevalência de registro em 2016 com 

91,7% das notificações, 2017 em 95,1% e também no único caso de 2018. A artralgia em 2016 
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com 83,3%, em 2017 com 76,4% e não foi registrada no óbito de 2018. A mialgia foi observada 

em 79,2% dos registros de 2016, em 2017 houve o registro em 59,7% e no único caso de 2018. 

Cefaleia foi registrada em 41,7% das notificações de 2016, no ano seguite 59,7% e em 2018 o 

caso também apresentou cefaleia (Figura 14). 

 

Figura 16. Óbitos confirmados por chikungunya, segundo sinais e sintomas, por ano de início 

de sintomas, em residentes de Fortaleza, 2016 a 2018*. 

 

Fonte: SINAN 

*Não foram considerados os registros ignorados ou em branco.  

Hipertensão arterial sistêmica foi observada em 8 (33,3%) óbitos em 2016 e 66 (45,8%) 

em 2017. A diabetes em 16,7% das notificações de óbitos de 2016 e em 2017 esse valor passou 

para 29,2%. Todas as outras doenças pré-existentes que foram registradas no sistema de 

notificação apresentaram percentuais inferiores a 1% (Figura 15). 
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Figura 17. Óbitos confirmados de chikungunya, segundo doenças pré-existentes, por ano de 

início de sintomas, em residentes de Fortaleza, 2016 a 2018*. 

 

Fonte: SINAN. *Não foram considerados os registros ignorados ou em branco.  

 

A maior parte dos óbitos foram confirmados por laboratorial. Foram confirmados por 

critério clínico-epidemiológico apenas aqueles casos em que não houve coleta oportuna de 

sangue, mas que foram discutidos e encerrados pelo Comitê de Investigação de Óbitos por 

Arboviroses, como sendo um óbito confirmado por chikungunya (Figura 16). 
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Figura 18. Óbitos por chikungunya, segundo critério de confirmação e semana epidemiológica, 

de residentes de Fortaleza, nos anos de 2016 e 2017. 

 

 

Quando foi avaliada a mortalidade geral no município de Fortaleza durante o período 

epidêmico (2016/2017), independente da causa do óbito e excluída as causas externas, 

percebeu-se um aumento importante do número de óbitos, considerando a série histórica dos 

dez anos anteriores à essas epidemias (2006-2015). Em 2016 houve um aumento de 199 (1,4%) 

óbitos e em 2017, de 1.434 (10%) óbitos em relação à média dos últimos 10 anos (Tabela 3).  
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Tabela 3. Óbitos por ano de ocorrência de residentes na cidade de Fortaleza, segundo causa básica (CID 10), entre 2006 a 2017. 

Causa Básica de óbito 

Código Internacional de 

Doenças (CID) 10 

Média 

de 

óbitos 

(2006 

/15) 

Nº de 

óbitos 

em 

2016 

Nº de 

óbitos 

em 

2017 

Nº de 

óbitos 

em 

2018 

Limite 

superior 

do IC 

95% 

(2016 / 

17) 

Excesso 

de 

óbitos 

2016* 

% 

Excesso 

de 

óbitos 

2017* 

% 

Excesso 

de 

óbitos 

2018* 

% 

Nº 

meses 

com 

excesso 

de 

óbitos 

2016 

Nº 

meses 

com 

excesso 

de 

óbitos 

2017 

Nº 

meses 

com 

excesso 

de 

óbitos 

2018 

I. Algumas doenças 

infecciosas e parasitárias 
663 770 954 743 688 82 12,4 266 40,1 55 8 7 7 8 

II. Neoplasias (tumores) 2.337 2.809 2.982 3.010 2.451 358 15,3 531 22,7 559 24 10 12 12 

III. Doenças do sangue e 

dos órgãos 

hematopoiéticos e alguns 

transtornos imunitários 

55 53 80 65 61 -8 -14,5 19 34,5 4 7 0 7 4 

IV. Doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas 
569 420 502 469 603 -183 -32,2 -101 -17,8 -134 -24 0 2 1 

V. Transtornos mentais e 

comportamentais 
292 167 195 236 341 -174 -59,6 -146 -50,0 -105 -36 0 0 0 

VI. Doenças do sistema 

nervoso 
403 525 674 671 446 79 19,6 228 56,6 225 56 10 12 12 

VII. Doenças do olho e 

anexos 
0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. Doenças do ouvido e 

da apófise mastoide 
3 2 5 5 4 -2 -66,7 1 33,3 1 33 0 0 2 

IX. Doenças do aparelho 

circulatório 
3.229 3.302 3.928 3.945 3.325 -23 -0,7 603 18,7 620 19 4 11 12 

X. Doenças do aparelho 

respiratório 
1.438 1.806 2.298 1.863 1.590 216 15,0 708 49,2 273 19 11 12 9 

XI. Doenças do aparelho 

digestivo 
630 760 874 872 674 86 13,7 200 31,7 198 31 11 11 12 
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XII. Doenças da pele e do 

tecido subcutâneo 
57 121 138 116 69 52 91,2 69 121,1 47 82 10 11 11 

XIII. Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido 

conjuntivo 

66 112 163 113 74 38 57,6 89 134,8 39 59 8 12 7 

XIV. Doenças do aparelho 

geniturinário 
248 391 422 442 287 104 41,9 135 54,4 155 63 11 11 12 

XV. Gravidez, parto e 

puerpério 
21 18 15 7 24 -6 -28,6 -9 -42,9 -17 -81 0 1 0 

XVI. Algumas afecções 

originadas no período 

perinatal 

714 571 606 555 761 -190 -26,6 -155 -21,7 -206 -29 1 0 0 

XVII. Malformações 

congênitas, deformidades 

e anomalias 

cromossômicas 

156 165 170 186 165 0 0 5 3,2 21 13 3 4 7 

XVIII. Sistema, sinais e 

achados anormais de 

exames clínicos e de 

laboratório, não 

classificado em outra 

parte 

889 1.351 671 294 1.063 288 32,4 -392 -44,1 -769 -87 9 2 0 

XIX. Lesões, 

envenenamento e algumas 

outras consequências de 

causas externas 

0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

XX. Causas externas de 

morbidade e mortalidade 
2.529 2.373 2.276 2.705 2.894 -521 -20,6 -618 -24,4 -189 -7 0 10 2 

XXI.A21:I22 Fatores que 

influenciam o estado de 

saúde e o contato com os 

serviços de saúde 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 14.299 15.719 16.954 16.297 15.520 199 1,4 1.434 10,0 777 5 95 125 111 
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Destaca-se os óbitos pelas causas do CAP-I (Algumas doenças infecciosas e parasitárias), CAP-

IX (Doenças do aparelho circulatório) e CAP-X (doenças do aparelho respiratório) não apenas pelo 

incremento do número de óbitos, mas pela forte coincidência temporal e sazonal com o pico de 

transmissão da chikungunya nos anos de 2016 e 2017; além do fato de apresentar plausibilidade 

biológica essa condição de gravidade ligada a essas causas (Figuras 17, 18 e 19). 

Houve um aumento de 16,1% e 43,8% no número de óbitos causados por doenças infecciosas 

e parasitárias (CAP-I) nos anos de 2016 e 2017; respectivamente, quando comparado com a média 

do número de óbitos dos últimos dez anos (2006 a 2015). Destaca-se o ano de 2017 com grande 

número de óbitos registrados acima do intervalo de 95% de confiança e coincidente temporalmente 

com o pico de incidência da chikungunya (Figura 17). 

Figura 19. Série histórica de óbitos do CAP I (Algumas doenças infecciosas e parasitárias) 

comparado aos anos epidêmicos de Chikungunya (2016/17) em Fortaleza, Ceará. 

 

Fonte: SINAN 

Houve um aumento de 21,6% no número de óbitos causados por doenças do aparelho circulatório 

(CAP-IX) no ano de 2017; em relação à média dos últimos dez anos antes da epidemia de 

chikungunya (Figura 18). 
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Figura 20. Série histórica de óbitos do CAP IX (Doenças do aparelho circulatório) comparado aos 

anos epidêmicos de Chikungunya (2016/17) em Fortaleza, Ceará. 

 

Fonte: SINAN  

Em relação às doenças do aparelho respiratório é nítida a sazonalidade em relação aos óbitos 

ocorridos historicamente, mas observa-se um acréscimo importante do número de óbitos nos anos 

epidêmicos e, principalmente, temporalmente associados ao pico de transmissão da chikungunya 

(Figura 19). Esse aumento foi de 25,6% no ano de 2016 em relação ao número de óbitos da média 

histórica e de 59,8% para o ano de 2017. 
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Figura 21. Série histórica de óbitos do CAP X (doenças do aparelho respiratório) comparado aos 

anos epidêmicos de chikungunya (2016/17) em Fortaleza, Ceará. 

 

Fonte: SINAN 
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6. DISCUSSÃO 

 

No ano de 2013 iniciou, nas Américas um grande surto de chikungunya que mudaria de forma 

importante o cenário das arboviroses neste continente (ESPINAL, 2017). Os primeiros casos 

autóctones no Brasil ocorreram no ano seguinte, 2014, com confirmação inicial no Oiapoque, no 

estado do Amapá e em seguida em Feira de Santana, estado da Bahia (BRASIL 12, 2014). Os 

primeiros casos autóctones de chikungunya na cidade de Fortaleza ocorreram no final de 2015, 

localizados na Coordenadoria Regional de Saúde II. Em janeiro de 2016 já foram notificados casos 

em quase todas as CORES e em fevereiro do mesmo ano já haviam casos confirmados em todas as 

CORES, evidenciando caráter explosivo da epidemia de chikungunya registrada nas Américas e que 

se confirmaria logo depois na cidade de Fortaleza. No México, em 2015, após a confirmação dos 

primeiros casos foi observado aumento das notificações com pico nos meses de julho e agosto. Neste 

mesmo período, 22 das 32 unidades federativas do México já possuíam confirmados casos (GARAY-

MORÁN, et al, 2017). Um estudo realizado na República Dominicana demostra a rapidez com que 

o vírus é transmitido (PIMENTEL, SKEWES-RAMM e MOYA, 2014). 

A velocidade em que o vírus Chikungunya se disseminou nas Américas revelou as fragilidades 

dos programas de controle vetorial. Deve-se considerar também que a população suscetível em 

conjunto com fatores como quantidade de dias de viremia, determinantes sociais e ambientais como: 

temperaturas altas, umidade, vegetação, chuvas e densidade populacional, contribuíram para a rápida 

dispersão do vírus em Fortaleza, bem como nas Américas, como um todo (ESPINAL, 2017). 

Em Fortaleza foram registradas duas ondas epidêmicas seguidas, nos anos de 2016 e 2017. Em 

2016 o pico de casos ocorreu entre os meses de maio e julho e em 2017, entre os meses de março e 

abril, destacando-se o mês de abril de 2017 que concentrou 37,8% dos casos notificados naquele ano. 

A ocorrência das duas ondas epidêmicas se deu, provavelmente pela população que foi exposta ao 

vírus e no ano seguinte pela dispersão maior do vírus pela cidade. Observou-se uma antecipação do 

aumento do número de notificações em 2017, pelo fato de que os profissionais estavam mais sensíveis 

à notificação de casos de chikungunya em relação ao ano anterior. No ano de 2018 há uma redução 

importante do número de notificações, talvez pela redução na circulação viral e/ou pela diminuição 

do número de pessoas susceptíveis. Em um estudo realizado na Ilha Reunião nos anos de 2005 e 2006 

levantou-se a hipótese de que a imunidade de rebanho e os casos assintomáticos podem esconder um 

número maior de casos (RENAULT F, 2007). 
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A cidade de Fortaleza tem um histórico de elevado percentual de casos de dengue encerrados 

por critério laboratorial (Fortaleza, 2019). O mesmo aconteceu na ocorrência de chikungunya, mesmo 

nos anos epidêmicos de 2016 e 2017, com percentuais de confirmação laboratorial. O Ministério da 

Saúde do Brasil orienta que até a transmissão sustentada da doença, devem ser confirmados o máximo 

possível de casos por critério laboratorial (BRASIL 3, 2017). Os laboratórios centrais de saúde 

pública são essenciais para confirmar a circulação de um novo patógeno e contribuir no 

esclarecimento de formas atípicas, graves, transmissão de mãe para filho e óbito (ESPINAL, 2017 e 

PIMENTEL, SKEWES-RAMM e MOYA, 2014). 

Neste estudo observou-se que a maioria dos casos confirmados foi no sexo feminino e a faixa 

etária mais frequente foi de adultos entre 20 anos a 59 anos. A população residente na cidade de 

Fortaleza é constituída em sua maior parte do sexo feminino 53,2% e a faixa etária mais frequente é 

de 19 anos a 60 anos (60,2%) (SIMDA, 2019). GARAY-MORÁN, et al, (2017) relataram que 64% 

dos casos confirmados em sua casuística de chikungunya eram de pessoas do sexo feminino e a faixa 

etária mais registrada foi de 20 a 29 anos. HUITS R, (2018) Duncan J, (2017) encontram resultados 

semelhantes. Entretanto, outros estudos encontraram predominância de casos no sexo masculino 

(NAVARRETE-ESPINOSA, 2016; BONIFAY, 2018). WIMALASIRI-YAPA, et al (2019) resume 

que a chikungunya pode afetar todas as faixas etárias e que é mais comum em pessoas entre 20 a 60 

anos de ambos os sexos. Essas diferenças se devem principalmente a forma em que esses casos são 

captados. Quando por meio de vigilância passiva, a partir da busca espontânea aos serviços de saúde 

há uma predominância sempre de casos do sexo feminino e esses fatos não podem ser 

desconsiderados para compreender a importância da distribuição pelo sexo. Além disso, deve-se 

verificar o tipo de estudo realizado e aspectos culturais das populações envolvidas. 

A maioria dos casos confirmados se declarou pardo, seguido de branca, amarela, preta e 

indígena. Em estudo realizado em Santa Luzia em Minas Gerais, 42,1% consideravam-se pardos, 

23,7% brancos e 23,7% pretos (VEGA, et al, 2019). No Espirito Santo foi observado que 50,4% se 

consideravam pardos, levando em consideração apenas as fichas com este campo preenchido, 38,1% 

branca, 10,6% preta e 0,9% amarela (SILVA, et al, 2018). 

A apresentação clínica dos casos confirmados de chikungunya deste estudo demonstrou que a 

febre e a artralgia intensa foi registrada com frequência nas notificações. Esperava-se que esses sinais 

clínicos estivessem presentes em 100% dos registros do SINAN, já que fazem parte da definição de 

caso feita pelo Ministério da Saúde, porém devem-se levar em consideração formas atípicas da doença 

que não apresentam febre. Navarrete-Espinosa et al, (2016) encontraram o sinal clínico febre em 
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100% da sua amostra. A artralgia é um dos sintomas mais persistentemente relatado (SCHILTE, 

2013; DUNCAN, et al, 2017). Mais uma vez é preciso entender os critérios de notificação desses 

casos, principalmente considerando os cenários distintos nos países e até mesmo dentro da mesma 

região das Américas. Além disso, é preciso considerar a forma de notificação desses casos se são de 

forma ativa ou passiva, o que deve influenciar diretamente como as pessoas são abordadas pelos 

serviços de saúde e como fazem referência a esses sinais e sintomas. 

No presente trabalho a cefaleia e mialgia foram sintomas relatados com muita frequência. No 

Haiti foi observado em crianças e adolescentes que a cefaleia esteve presente em 39% da amostra e 

dos 74 indivíduos investigados, 58,1% apresentaram mialgia (BALL, 2019). Em Aruba observou-se 

na fase aguda um padrão da doença com febre 85,4% e artralgia 93,6% como os mais frequentes, 

mialgia 84,4% e cefaleia 72,5% (HUITS, 2018). Rahman et al, (2018) encontraram 99,2% de artralgia 

e 37,6% de cefaleia. Outros estudos mostraram uma menor porcentagem de mialgia (DUNCAN, et 

al, 2017 e SILVA, et al, 2018). Em Fortaleza esses sintomas tendem a ser mais registrados devido à 

frequência em que são referidos na dengue que há mais de 30 anos é endêmica na cidade 

(CAVALCANTI et al, 2018). No México foi encontrada alta prevalência de registro de mialgia 94% 

e na Guiana Francesa 66,1% (NAVARRETE-ESPINOSA, et al, 2016 e BONIFAY, T, 2018). 

Dor retro orbital e conjuntivite também foram observadas. No México observou-se que 56% 

dos pacientes apresentaram dor retro orbital (GARAY-MORÁN, et al, 2017). Navarrete-Espinosa, et 

al, (2016) encontraram dor nos olhos em 80%. Rahman M, et al, (2018) encontraram 13,0% e Vairo, 

et al (2018) 12,2% esses resultados são mais próximos aos nossos. Em relação à conjuntivite Silva, 

et al (2017) encontraram 5,6% no Espírito Santo e em um estudo realizado na Itália observou 14,9% 

(VAIRO, et al 2018). 

Outros sinais clínicos comuns na chikungunya são o exantema, e a dor nas costas. Em um estudo 

realizado no México o exantema esteve presente em 66% dos entrevistados por Navarrete-Espinosa, 

et al, (2016) e Vairo, et al (2018) observou em 62,9%. Dor nas costas esteve presente em 47,6% dos 

registros de Bonifay, et al (2018) e Garay-Morán, et al (2017) 50%. A prevalência desses sinais e 

sintomas é muito semelhante nos estudos descritos. 

Vômitos e náuseas foram registrados nas notificações deste estudo. Esses sinais também foram 

observados em um estudo realizado na costa sul do Equador sendo que o vômito foi notado 23,1% e 

náuseas mais anorexia em 36,5% dos registros (STEART-IBARRA, et al, 2018), Bonifay, et al, 
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(2019) acharam náuseas e vômitos em 25,6%. Em um estudo realizado em todos os estados do Brasil, 

incluído o distrito federal, encontrou vômito em 17,1% e náuseas em 22,6% (SILVA, et al, 2017). 

Outros sinais e sintomas encontrados nos pacientes com infecção pelo CHIKV são artrite, 

petéquias, leucopenia e prova do laço positiva (SIVA, et al, 2018). Silva, et al (2017), observaram 

artrite 18,9%, petéquias em 6,4%, leucopenia 1,7%, prova do laço positiva 0,8%. Bonifay, T et al, 

(2019) encontraram artrite em 9,5%. Em Bangladesh a leucopenia foi observada em 10,4 % 

(RAHMAN, et al, 2017). No Espirito Santo a artrite esteve presente em 4,9% das notificações, 

petéquias em 1,9%, leucopenia em 1,8% e prova do laço positiva em 1,1% (SILVA, et al. 2019).  

O edema é um sinal clínico muito referido por alguns autores (TAURO, et al, 2019 e BRASIL, 

2017) que por meio da metodologia adotada neste estudo não foi possível verificar, já que o edema 

não faz parte dos sinais e sintomas elencados na ficha de notificação compulsória de dengue e 

chikungunya. 

A hipertensão foi a comorbidade mais referida, sendo uma das mais frequentes entre os 

brasileiros, em geral (BRASIL, 2017). Presente em 35% da população maior de 40 anos e em até 4% 

das crianças e adolescentes. Em Fortaleza, 19,3% dos entrevistados pela Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) referiram ter 

diagnóstico médico de hipertensão arterial. Essa enfermidade foi mais comum no sexo feminino 

22,6%. No Brasil 60,9 % dos entrevistados na faixa etária de 65 anos ou mais referiram ter diagnóstico 

médico de hipertensão e as pessoas com até oito anos de escolaridade foram as que mais referiram 

ter diagnóstico médico de hipertensão arterial (BRASIL, 2017). Crosby, L, et al (2016) observaram 

hipertensão em 55% de pacientes que apresentaram uma forma grave de chikungunya. 

Além disso, a cidade de Fortaleza é uma das capitais com o maior número de pessoas com 

diabetes referida, segundo a pesquisa VIGITEL, realizada em 2017. A pesquisa revela que os casos 

de diabetes na população feminina aumentaram 84% em 11 anos. O número de mulheres com a 

doença passou de 4,4% para 8,1%. Nos homens esse percentual foi de 6,9% e hoje a capital cearense 

possui um elevado percentual de pessoas convivendo com esse diagnóstico. Esses casos aumentam 

com o aumento da idade. Segundo dados do VIGITEL, 23,5% dos entrevistados com 65 anos ou mais 

referiram ter diagnóstico médico de diabetes, 17,3% na faixa etária de 55 anos a 64 anos e 8,7% de 

45 a 54 anos. Nessa mesma pesquisa foi possível observar uma relação direta entre menor quantidade 

de anos de estudo e maior referência ao diagnóstico dessa enfermidade (BRASIL, 2017). De Almeida 

Barreto, et al., 2018 revelam que a diabetes mellitus piora as manifestações clínicas da chikungunya 
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e a desregulação da glicose nestes pacientes. Neste estudo 3,0% dos notificados tinha o registro de 

diabetes. 

Fortaleza é uma das capitais do Brasil com o maior número de pessoas com diabetes e 

hipertensão referidas a pesquisa VIGITEL. Em virtude da alta prevalência dessas doenças na 

população, é preciso compreender o impacto da chikungunya nessas pessoas. Se há uma maior 

gravidade dos casos, se há maior comprometimento musculoesquelético, maior prevalência de 

cronificação dos casos ou até mesmo maior evolução para óbito. Esses aspectos precisam ser melhor 

avaliados por meio de estudos que possam responder a essa possível associação de risco. É importe 

acompanhar os pacientes com algum tipo de comorbidade e com infecção pelo CHIKV, pois estes 

podem desencadear uma exacerbação de alguma patologia preexistente (CROSBY, et al, 2016).  

Outras comorbidades encontradas foram hepatopatias, doenças ácido-pépticas, doenças 

autoimunes, doença hematológica e doença renal. Em um estudo realizado em Bangladesh no ano de 

2017 1,3% dos pacientes possuíam doença renal cônica (RAHMAN, et al, 2019) em paciente 

caribenhos, na faixa etária de 75 anos ou mais, encontraram, doença renal moderada ou grave 3,0%, 

doença hepática leve 0,4%, doença hepática moderada 0,4%, úlcera péptica 1,5% (GODAERT, et al, 

2019). 

Os registros dos primeiros casos autóctones de chikungunya em Fortaleza foram do final do 

ano de 2015. Nesses poucos anos de circulação do vírus na cidade já foram registrados óbitos pela 

doença, Em 1982, no Brasil, foi confirmada a introdução do DENV – 1 em Boa Vista capital de 

Roraima (OSANAI, et al, 1983), porém casos graves de dengue só foram relatados na década de 1990 

com a introdução do sorotipo DENV – 2 (MIAGOSTOVICH, 1993). O registro da circulação do 

Vírus Dengue (DENV) é de 1986 com a introdução do sorotipo DENV - 1. Nesses 33 anos de 

circulação da dengue em Fortaleza foi registrada pelos serviços de saúde a ocorrência de 275 óbitos. 

É preciso compreender melhor a possibilidade de mortalidade dos casos de chikungunya que não 

estão totalmente esclarecidos na literatura.  

Na epidemia de Fortaleza, o critério mais frequente para confirmação dos óbitos foi o 

laboratorial 78,8% sendo que, em 2016 este critério foi usado em 22 dos 25 óbitos registrados no 

SINAN. Isso se deve possivelmente a recomendação do MS em que nos casos graves e/ou óbitos é 

importante estimular a busca por confirmação laboratorial. Nos casos que não foi possível a coleta de 

material para exame laboratorial pode ter ocorrido nos casos que morreram em domicílio ou que a 
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suspeita foi realizada no Serviço de Verificação de Óbitos e não foi possível coletar uma amostra que 

permitisse a realização dos exames. 

A maioria dos óbitos relatados neste estudo ocorreu no sexo masculino, sendo a maior parte 

deles em pessoas maiores de 60 anos e da cor parda. Em estudo realizado no Nordeste brasileiro 

foram encontrados resultados semelhantes com 51,7% dos óbitos eram do sexo masculino, tinham 

mais de 60 anos 65,5% e de maioria parda 87,1% (JUNIOR, et al, 2018). Na Índia observou-se que 

pacientes infectados pelo CHIKV, maiores de 60 anos tem risco significativo para desenvolver 

síndromes sistémicas e fatais (TANDALE, et al 2009). Em Guadalupe e na Martinica observaram 

óbitos em ambos os sexos (FREITAS, ALARCÓN-ELBAL e DONALISIO, 2018). Economopoulou, 

et al (2009), enfatiza que a incidência de casos atípicos, graves ou que evoluem para o óbito aumenta 

com a idade e chega a ser 30 vezes maior em pessoas maiores de 65 anos em relação aos menores de 

45 anos. 

Em relação à apresentação clínica dos pacientes que evoluíram para óbito a febre foi o sinal 

clínico com a maior frequência, seguida da artralgia em 76,9% e mialgia 68,8%. Junior, et al (2018), 

observaram febre em 88,5%, artralgia intensa em 62,2% e mialgia em 55,1% dos seus registros. 

LOHACHANAKUL et al (2015) encontraram febre em 100% das pessoas que ele classificou como 

chikungunya grave, artralgia em 86% e mialgia em 40%. 

Cefaleia, náuseas, vômitos, artrite, dor nas costas e exantema também foram observados nas 

notificações dos pacientes que evoluíram para o óbito. Junior, et al (2018) também encontraram esses 

sinais e sintomas semelhantes em pacientes que evoluíram para o óbito, cefaleia 43,1%, náuseas 

26,6%, vômitos 25,3%, artrite 22,2%, dor nas costas 20,4% e exantema 20,6%. Lohachanakul, et al 

(2015) encontraram erupção cutânea em 25% das pessoas classificadas como chikungunya grave e 

25% dos classificados como chikungunya suave. 

Outros sinais e sintomas encontrados foram dor retro orbital, petéquias, conjuntivite e 

leucopenia. Junior, et al (2018), dor retro orbital 5,7%, petéquias 6,3%, conjuntivite 3,7%, leucopenia 

3,7 %, prova do laço 0,8%. 

Neste estudo observou-se o registro de doença preexistente em pacientes que evoluíram para o 

óbito sendo que a hipertensão foi a mais observada e diabetes. Wimalasiri-Yapa, et al (2019) refere 

que óbitos ocorrem em pacientes sem comorbidade e com comorbidade. Em Martinica, observou-se 

que 37,7% dos pacientes que foram hospitalizados por chikungunya referiram o diagnóstico de 
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diabetes, 8,8% com histórico de insuficiência cardíaca e 9,4% com histórico de alcoolismo 

(GODAERT, 2018). 

Crosby (2016) observou em crianças com chikungunya que 11% eram portadores de doença 

renal crônica e 22% eram portadoras de doença autoimune. Godaert, et al. (2018) observou, como 

manifestação clínica de chikungunya, insuficiência renal em 30,4%, problemas cardiovasculares em 

25,2%, e problemas hematológicos 14,0%. Alguns autores ressaltam que manifestações graves da 

infecção por vírus Chikungunya ocorrem em pequeno número no total dos casos, entretanto pode 

provocar exacerbação de doenças pré-existentes (LEMANT, 2008).  

Neste estudo, observou-se pacientes portadores de doenças hematológicas ou hepatopatias. 

Tandale, et al (2009), observaram doença hematológica em 8 (12,3%) que evoluíram para o que ele 

classificou como chikungunya grave e 1(12,5%) dos que evoluíram para óbito, observaram também 

que 23 (35,4%) dos chikungunya grave apresentavam função hepática alterada e em 5 (21,7%) dos 

que evoluiriam para óbito. Economopoulou, et al (2009), observou em pacientes internados que 

possuíam o diagnóstico de insuficiência renal antes da infecção por CHIKV que 34% deles 

apresentaram exacerbação do distúrbio renal. 

Alguns estudos mostram que a infecção pelo vírus chikungunya pode descompensar doenças 

preexistentes ou causar manifestação clínica como: distúrbios respiratórios em alguns pacientes 

classificados com chikungunya severa ou chikungunya grave (DE ALMEIDA BARRETO, et al, 2018 

e GODAERT, et al, 2018). Economopoulou, et al (2009) agruparam as características clínicas de 

formas atípicas de chikungunya em três grandes categorias: exacerbação de condições médicas 

subjacentes, deterioração de um distúrbio não reconhecido anteriormente ou resposta indireta à 

infecção viral. 

Outros sinais e sintomas que demonstram que a infecção pelo vírus Chikungunya pode gerar 

manifestações clínicas incomuns são: sintomas digestivos, doença do sistema nervoso central 

(confusão mental, delírios, síncope e déficit sensório-motor), insuficiência renal, distúrbios 

respiratórios, distúrbios cardiovasculares, distúrbios hepáticos, distúrbios digestivos, diabetes 

descompensada, queda, rabdomiólise, sepse, síndrome de Guillain-Barre, encefalite, convulsão, 

pancreatite aguda, (GODAERT, et al, 2018, GODAERT, et al, 2019, CROSBY, et al, 2016, 

BONIFAY, et al, 2018, ECONOMOPOULOU, et al, 2009). 
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Em Porto Rico verificou-se um aumento significativo nas mortes em pacientes com diagnóstico 

médico de diabetes com classificação no Código Internacional de Doenças, CID-10, entre o E10 ao 

E14 e também nas doenças cardíacas classificadas entre os códigos do CID-10 I20, I25.1 ao I25.9 

(FREITAS, DONALISIO E ALARCÓN-ELBAL, 2018). Freitas, e Donalísio, (2017) observaram na 

Jamaica um aumento significativo na mortalidade, principalmente no pico da epidemia e acreditam 

que a chikungunya colabora significativamente para o acréscimo do número de mortes na Jamaica.  

Em um estudo realizado no Nordeste brasileiro também foi encontrado aumento do número de 

óbitos por todas as causas no período de epidemia de chikungunya (FREITAS et al, 2017). Em 

Guadalupe e Martinica observaram excesso de óbito em todas as faixas com exceção dos menores de 

20 anos e na faixa etária entre de 40 a 59 anos (FREITAS, ALARCÓN-ELBAL e DONALISIO, 

2018). Esses estudos têm apontado para importância de investigar os óbitos possivelmente associados 

à ocorrência de casos de chikungunya.  

O excesso de óbito observado em Guadalupe, Martinica, Ilhas das Antilhas Francesas, no ano 

de 2014 permaneceram acima do Intervalo de Confiança (IC) de 99%, coincidindo com o período de 

maior incidência de casos de chikungunya. Nesse mesmo ano apenas em Guadalupe e na Martinica 

pode-se observar que havia excesso de 639 óbitos que foram associados à epidemia de chikungunya 

e identificou também uma forte correlação entre as taxas de hospitalização com o excesso de mortes 

com atraso de um mês (FREITAS, ALARCÓN-ELBAL e DONALISIO, 2018).  

Esses estudos recentes vêm chamando atenção para a possível associação do aumento de óbitos, 

independente das causas registradas na declaração de óbito, simultaneamente à ocorrência de 

epidemias de chikungunya; sugerindo assim que esses óbitos estariam associados à ocorrência da 

chikungunya. Contudo sem autópsia é difícil atribuir o excesso de mortes a epidemia de chikungunya, 

impossibilitando forma um nexo causal direta entre o óbito e a infecção por CHIKV (RENAULT et 

al, 2007). 

As autoridades de saúde pública não deixam clara a informação sobre o risco de morte por 

chikungunya. Isso passa uma falsa sensação de segurança e pode levar os profissionais de saúde a 

uma maior negligência sobre o potencial de gravidade da doença e, portanto, atrasar a hospitalização 

ou desencorajar a investigação no domicílio (FREITAS, ALARCÓN-ELBAL e DONALISIO, 2018).  

Um aspecto importante registrado foi que logo após o pico epidêmico observou-se excesso de 

óbitos em algumas causas básicas de óbito. Segundo o Boletim de Saúde de Fortaleza Chikungunya 
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2014-2018 mostra que 45,3% dos óbitos registrados no período os doentes estavam na fase pós-aguda 

e 5,9% na fase crônica da doença.  

O Ministério da Saúde orienta a investigação de óbitos com causas classificadas como código 

garbage que não podem ser consideras causas básicas do óbito ou são causas mal definidos ou pouco 

específicos, então sua utilização é inadequada sendo necessária sua revisão e depois de detectar o erro 

deve-se corrigir a causa básica (Brasil, 2017). 

A dificuldade de confirmar mortes por chikungunya vai além da identificação das lesões 

causadas pelo vírus ou a alguma infecção secundária a ele, deve-se ressaltar também a ocorrência de 

outras enfermidades análogas como dengue e mayaro (FIGUEIREDO, 2017). É importante que os 

profissionais de saúde estejam treinados para identificar, na triagem grupos de risco e formas graves 

para receber o tratamento diário adequado (PIMENTEL, SKEWES-RAMM e MAYA, 2014). 

Este estudo apresenta algumas limitações: entre elas por ser um estudo transversal, com base 

nas fichas de notificação compulsória, dificulta a coleta de outras informações como outras doenças 

preexistentes não contempladas na ficha de notificação da chikungunya e outros sinais e sintomas 

que não foram elencados. O preenchimento da opção “ignorado”, leva a uma fragilidade na conclusão 

se o paciente realmente não tem a comorbidade ou o sinal e sintoma clínico. A habilidade do 

profissional em preencher a ficha também deve ser considerada, bem como a capacidade do paciente 

repassar informações relativas à sua doença. 

Outra fragilidade encontrada é em relação à insuficiência de informações sobre exames 

laboratoriais como grau de leucopenia principalmente no momento de avaliar o óbito, essas 

informações também foram incipientes. 

A amostra foi por conveniência, pois apenas casos que buscaram atendimentos e que foram 

notificados fizeram parte desse estudo, portanto pessoas que não procuram o serviço, pessoas que 

procuraram, mas não houve suspeita ou que não foram notificadas, pessoas assintomáticas e outras 

não foram contempladas por esse estudo. Por estes motivos nem sempre é possível relatar com 

precisão uma epidemia como a que ocorreu em Fortaleza, porém este estudo contém informações 

relevantes sobre o fenômeno.  
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7. CONCLUSÃO 

 

A entrada do CHIKV em uma população totalmente suscetível, onde a presença do vetor estava 

disseminada contribuiu para o caráter explosivo da epidemia, em duas ondas sucessivas nos anos de 

2016 e 2017. 

Apenas um ano após a detecção da doença já foi registrada a primeira epidemia com grande 

dispersão para os bairros de Fortaleza.  

Predominaram os casos na população jovem, com baixa e média escolaridade.  

Os sintomas febre, artralgia intensa, mialgia e cefaleia foram bem frequentes, fortalecendo a 

necessidade de capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde para fazer o diagnóstico 

diferencial das arboviroses. 

Os óbitos foram mais frequentes na população idosa. Com registro de excesso de óbitos em 

vários capítulos do CID-10. Em dois anos epidêmicos foram registrados mais óbitos nos períodos 

epidêmicos da chikungunya do que em 30 anos de dengue, sugerindo uma alta mortalidade em 

relação a dengue. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Na construção desse estudo foi possível observar algumas fragilidades na ficha de notificação 

compulsória de dengue e chikungunya, entre elas ausência de variáveis que contemplem 

manifestações atípicas e graves, informações sobre outros sinais e sintomas como edema nas 

articulações, informações sobre exames laboratoriais. Além disso, a baixa completitude das fichas 

pode comprometer a conclusão da prevalência de algumas variáveis importantes. 

É importante a realização de treinamentos com os investigadores e digitadores das fichas de 

notificação para melhorar a qualidade da informação sobre a doença. Desenhar um fluxo para 

solicitação de exames complementares. Sensibilizar os profissionais de saúde para um monitoramento 

rigoroso dos pacientes com comorbidade. 

 

  



70 

 

9. REFERÊNCIAS 

AGUIAR, R. Conheça melhor a doença que está chegando ao Brasil e pode causar uma epidemia 

pelo país. Cienc. Cult. São Paulo, v. 66, n. 4, dezembro, 2014. Disponível em 

<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252014 

000400005&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 27 de setembro de 2016. 

ALBUQUERQUE IG, et al. Chikungunya virus infection: reporto of the firts case diagnosed in Rio 

de Janeiro, Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 45 (1): 128-9, 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822012000100026. 

AMARAL, JK, SCHOEN, RT. A Case Report of Chikungunya Fever, Rheumatoid 

Arthritis, and Felty’s Syndrome. Springer Healthcare, Rheumatol Ther. Março de 2018. 

https://doi.org/10.1007/s40744-018-0103-9. 

ARIAS J. Dengue: How are wedoing? Celebrating 100 Years of PAHO. Washington, D.C.: PAHO, 

2002. 

BALL, JD, et al, Clinical and Epidemiologic Patterns of Chikungunya Virus Infection and Coincident 

Arboviral Disease in a School Cohort in Haiti, 2014–2015. Clinical Infectious Diseases. 2019. DOI: 

10.1093/cid/ciy582 

BONIFAY, T et al. Clinical characteristics and predictive score of dengue vs. chikungunya virus 

infections.  Mal Infect. 2019. Doi: https://doi.org/10.1016/j. medmal.2018.09.010. 

BRASIL a. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de 

Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: [recurso eletrônico] 

/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação Geral de Desenvolvimento 

da Epidemiologia em Serviços. – 1. ed. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 773 p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das 

Doenças Transmissíveis. Preparação e resposta à introdução do vírus Chikungunya no Brasil / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 100 p.: iL 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das 

Doenças Transmissíveis. Febre de chikungunya: manejo clínico / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 28 p. : 

il. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das 

Doenças Transmissíveis. Febre de chikungunya: manejo clínico / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017, P 6. 

BRASIL. Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016. Define a lista Nacional de notificação 

compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados 

em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

2016, Nº 32, Seção 1, páginas 23 e 24. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de 

Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: [recurso eletrônico] 

https://doi.org/10.1016/j.%20medmal.2018.09.010


71 

 

/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação Geral de Desenvolvimento 

da Epidemiologia em Serviços. – 1. ed. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica n. 162. Casos Importados de Febre do Chikungunya 

no Brasil. Brasília. Ministério da Saúde, 2010. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vigilância em Saúde – 

Parte 1 / Conselho de Secretários. – Brasília: CONASS, 2011. 320p. (Coleção Para Entender a 

Gestão do SUS 2011) 

BRASIL, Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde.  Boletim Epidemiológico. 

Volume 46. Número 44. Ano 2015. Disponível em < 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/07/2015-svs-be-pncd-se48.pdf> 

Acessado de 08 de dezembro de 2019 

BRASIL. Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde.  Boletim Epidemiológico. 

Volume 48. Número 45. Ano 2017. Disponível em < 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/10/2017-046-Publicacao.pdf>. 

Acessado em 08 de dezembro de 2019. 

BRASIL, Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde.  Boletim Epidemiológico. 

Volume 49, Número 59 dezembro de 2018. Disponível em 

<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/10/2017-046-Publicacao.pdf>. 

Acessado em 08 de dezembro de 2019. 

BRASIL, Ministério da Saúde – Protocolo de investigação de óbitos com causas classificadas como 

códigos “garbage” - sessenta cidades do Brasil. Melhoria do diagnóstico de causa básica de morte no 

Brasil. 2017. 

BRITO, CAA; TEIXEIRA, MG. Increased number of deaths during a chikungunya epidemic in 

Pernambuco, Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 112, número 9, páginas. 650 – 

651, setembro de 2017. http://dx.doi.org/10.1590/0074-02760170124. 

CAREY, D.E. Chikungunya and dengue: a case of mistaken identity. J Hist Med Allied Sci. 1971; 

26 (3): 243-62. 

CAVALCANTI, LPG; et al. Trinta anos de dengue no Ceará: história, contribuições para ciência 

e desafios no cenário atual com tripla circulação de arbovírus. Journal of Health and Biological 

Sciences. Volume 6, número: 1, 2018. 

CEARÁ. Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA. Boletim Epidemiológico Dengue, 

Chikungunya e Zika. Disponível em <file:///C:/Users/sms/Downloads/Boletim-Arboviroses-SE-

45_2018.pdf> Acessado em 17de dezembro de 2018. 

CEARÁ. Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Coordenadoria de Promoção e Proteção a Saúde. 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica. Nota técnica Monitoramento dos caos de febre de 

chikungunya no Ceará. Fortaleza, CE, Ano 2015. 15/08/2015. 

CEARÁ. Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Coordenadoria de Promoção e Proteção a Saúde. 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico febre de chikungunya. Fortaleza, 

CE, Ano 2016, 1ª à 36ª semana epidemiológica, jan./set. 2016. 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/07/2015-svs-be-pncd-se48.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/10/2017-046-Publicacao.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/10/2017-046-Publicacao.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/0074-02760170124


72 

 

CEARÁ. Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Coordenadoria de Promoção e Proteção a Saúde. 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico dengue, chikungunya e zika. 1ª à 

52ª semana epidemiológica, 2017. Fortaleza, CE. Ano 2018. 

CERNY M. et al. The Range of Neurological Complications in Chikungunya Fever. Neurocrit Care 

society. Volume 27, páginas 447 – 457, 2017. Doi 10.1007/s12028-017-0413-8. 

CHARREL RN, DE LAMBALLERIE X, RAOULT D. Chikungunya outbreaks – the globalization 

of vector borne disease. New England Journal of Medicine. 356: 769–771, 2007. 

CHAUHAN, A, et al. Protean Neurological Manifestation in Chikungunya. Journal of The 

Association of Physicians of India, volume 66, páginas de 79 a 80, abril de 2018. 

CHASTEL C. Asymptomatic infections in man: a Trojan horse for the introduction and spread of 

mosquito-borne arboviruses in non-endemic áreas [in French] Bull Soc Pathol Exot.; 104: 213 – 219. 

2011. 

CHILE. Ministério da Saúde. Instituto de Saúde Plública. Subdepartamento de Vigilância de 

Laboratório. BOLETIM VÍRUS CHIKUNGUNYA. Boletim de laboratório e vigilância n 17, 

setembro de 2014. Disponível em 

<http://www.ispch.cl/sites/default/files/documento/2014/10/VirusChikungunya-26092014A.pdf>. 

Acesso em 07 de setembro de 2016 

CROSBY L, et al. Severe manifestations of chikungunya virus in critically ill patients during the 

2013-2014 Caribbean outbreak. Int J Infect Dis. 2016; 48: 78–80. [PubMed]  

DE ALMEIDA BARRETO et al. Chikungunya and diabetes, what do we know? Diabetology 

&Metabolic Syndrome. 2018. 10: 32 https://doi.org/10.1186/s13098-018-0329-2. 

DONALÍSIO, M R; FREITAS, ARR. Chikungunya no Brasil: um desafio emergente e Rev.bras. 

epidemiol, São Paulo, v. 18, n.1, páginas 283 - 285, março de 2015. http://dx.doi.org/10.1590/1980-

5497201500010022. 

DUNCAN J, et al. Chikungunya: important lessons from the Jamaican experience. Rev Panam Salud 

Publica. 2017; 41: e 60. DOI: 10.26633/RPSP.2017.60. 

ECONOMOPOULOU, A. et al. Atypical Chikungunya virus infections: clinical manifestations, 

mortality and risk factors for severe disease during the 2005–2006 outbreak on Réunion.  Epidemiol. 

Infect. 137, 534 – 541, 2009, doi:10.1017/S0950268808001167. 

ESPINAL M. Chikunguña: primera arboviroses emergente en el siglo XXI en las Américas. Rer 

Panam Salud Publica.; 41: e 108, 2017. 

FELDSTEIN, LR; et al. The First Reported Outbreak of Chikungunya in the U.S. Virgin Islands, 

2014–2015. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, pp. 885–889. Outubro 

2016. Doi:10.4269/ajtmh.16-0288. 

FIGUEIREDO, LTM. Large outbreaks of Chikungunya virus in Brazil reveal uncommon clinical 

features and fatalities. Rev Soc Bras Med Trop. 50 (5): 583-584, Setembro-outubro, 2017. Doi: 

10.1590/0037-8682-0397-2017. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27208636
http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201500010022
http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201500010022


73 

 

FIOCRUZ – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Disponível em: 

<http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1413&sid=2>. Acesso em 19 

março 2019. 

FORTALEZA. Secretária de Saúde do Município. Célula de Vigilância Epidemiológica. Boletim 

Semanal da Febre Chikungunya: Semana Epidemiológica. 52 anos 2018.  

FORTALEZA. A Cidade. Portal, Prefeitura de Fortaleza. <https://www.fortaleza.ce.gov.br/a-cidade> 

acessado em 18 de novembro de 2018. 

FORTALEZA. Secretária Municipal de Saúde. Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Célula de 

Vigilância Epidemiológica. Boletim  de Saúde de Fortaleza Chikungunya 2014-2018. Volume 17, 

Nº 1, fevereiro de 2019. ISSN1678-8400. Fortaleza – Ceará. 

FREITAS, ARR; et al. Excess Mortality Related to Chikungunya Epidemics in the Context of Co-

circulation of Other Arboviruses in Brazil. PLoS Currents. 2017. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1101/140491. 

FREITAS, A.R.R. e DONALISIO, M.R. Excess deaths associated with the chikungunya epidemic of 

2014 in Jamaica were hig hera mong children under 5 and over 40 years of age, an analysis based on 

official data. Running title: Mortality associated chikungunya Jamaica. BioRxiv the preprint server 

for biology. 2017 Doi: http://dx.doi.org/10.1101/227579 

FREITAS ARR, ALARCÓN-ELBAL PM e DONALISIO MR (2018). Excess mortality in 

Guadeloupe and Martinique, islands of the French West Indies, during the chikungunya epidemic of 

2014. Epidemiology and Infection 1–7. https://doi.org/10.1017/S0950268818002315 

GANU MA, GANU AS. Post-chikungunya chronic arthritis–our experience with DMARDs over two 

year follow up. J Assoc Physicians India. 59: 83 – 6, 2011. 

GARAY-MORÁN C, et al. Caracterización clínica y epidemiológica de casos de fiebre chikungunya 

en México. Rev Panam Salud Publica.41: e 58, 2017. 

GÉRARDIN P, et al. Predictors of Chikungunya rheumatism: a prognostic survey ancillary to the 

TELECHIK cohort study. Arthritis Res Ther. 2013, 15:R9. doi: 10.1186/ar4137. 

GODAERT, L; et al. Long-term survival and clinical forms in the acute phase of Chikungunya virus 

infection in older Caribbeans. Article Type: Original Article. 2018 doi: 10.1111/tmi.13194 

GODAERT, L, et al. Prognostic factors of in hospital death in elderly patients: a timeto- event 

analysis of a cohort study in Martinique (French West Indies). BMJ Open 2018; 8: e 018838. 

doi:10.1136/bmjopen-2017-018838. 

HONORIO, NA, et al. Chikungunya: uma arbovirose em estabelecimento e expansão no Brasil. Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 31, n. 5, p. 906 - 908, maio de 2015. 

http://dx.doi.org/10.1590/0102-311XPE020515. 

HUITS R, et al. Chikungunya virus infection in Aruba: Diagnosis, clinical features and predictors of 

post- chikungunya chronic polyarthralgia. PLoS ONE 13(4): e 0196630, 2018. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196630. 

http://dx.doi.org/10.1101/227579
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311XPE020515


74 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). < 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/fortaleza/panorama>. Acessado de 18 de novembro de 2018. 

JOSSERAN L, et al. Chikungunya disease outbreak, Reunion Island. Emerging Infectious Diseases 

2006. Emerging Infectious Dieseases. Volume 12, número 12, dezembro de 2006. Doi: 

10,3201/eid1212.060710. 1994–1995. 

JUNIOR, GBS; et al. Risk factors for death among patients with Chikungunya virus infection during 

the outbreak in northeast Brazil, 2016–2017. Transactions of The Royal Society of Tropical 

Medicine and Hygiene, Volume 113, Issue 4, Pages 221–226, 2018. 

https://doi.org/10.1093/trstmh/try127. 

LEORA, RF, et al. The First Reported Outbreak of Chikungunya in the U.S. Virgin Islands, 2014–

2015.  The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, Volume 95, Issue 4, 5 outubro 

2016, p. 885 – 889. Doi: https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0288. 

LEMANT, J, et al. Serious acute chikungunya virus infection requiring intensive care during the 

Reunion Island outbreak in 2005-2006. Crit Care Med. 2008; 36: 2536 – 41. 7.  

LUMSDEN, W.H. An epidemic of virus disease in Southern Province, Tanganyika Territory, in 

1952-53. II. General description and epidemiology. Trans R Soc Trop Med Hyg, v.49, n.1, p.33-57, 

1955. DOI:10.1016/0035-9203(55)90081-x. 

LOHACHANAKUL, J, et al. Differences in Response of Primary Human Myoblasts to Infection 

With Recent Epidemic Strains of Chikungunya Virus Isolated From Patients With and Without 

Myalgia. Journal of Medical Virology 87:733–739. 2015. DOI 10.1002/jmv.24081. 

MARTINS HAL, et al. Depression, Anxiety, and Hopelessness in Patients with Chikungunya Fever 

in Brazil. Journal of Neuroinfectious Diseases 2016, 7:4. Publicação: 29 Dec, 2016. DOI: 

10.4172/2314-7326.1000236. 

MIAGOSTOVICH MP, et al. Epidemia de dengue no estado do Rio de Janeiro, Brasil: aspectos 

virológicos e epidemiológicos. Ver Inst Med Trop. São Paulo 35: 149-154. 1993. 

NAVARRETE-ESPINOSA, J., et al. (2016). Clinical Behavior of Dengue and Chikungunya 

Infections in the Instituto Mexicano del Seguro Social. Open Journal of Medical Microbiology, 6, 

23-31. http://dx.doi.org/10.4236/ojmm.2016.61005. 

NIGAM, A, et al. Vertical Transmission of Chikungunya Manifesting as Foetal Pericardial Effusion. 

Journal of The Association of Physicians of India, Índia Vol. 64 páginas 76 a 79. Dezembro 2016. 

NUNES, MR, et al. Surgimento e potencial de propagação do vírus Chikungunya no Brasil. BMC 

Med. 13, 102, 2015. [CrossRef] [PubMed] 

OMS.  Chikungunya. 12 de abril de 2017. Disponível em <https://www.who.int/en/news-room/fact-

sheets/detail/chikungunya> acessado em 07 de janeiro de 2019. 

OSANAI CH, et al. Surto de dengue em Boa Vista Roraima — nota prévia.Rev Inst Med Trop 1983; 

25 (1): 53 - 4. 

https://doi.org/10.1093/trstmh/try127
https://www.ajtmh.org/content/journals/14761645
https://www.ajtmh.org/content/journals/14761645/95/4
https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0288
https://doi.org/10.1016/0035-9203(55)90081-x
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt-BR&u=http://dx.doi.org/10.1186/s12916-015-0348-x
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt-BR&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976325
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya


75 

 

OPAS. Pan American Health Organization. Preparedness and Response for Chikungunya Virus: 

Introduction in the Americas Washington, D.C.: PAHO, © 2011 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4009/chikungunyavirus.pdf?sequence=1> 

acessado em 07 de janeiro de 2019. 

PIMENTEL R, SKEWES-RAMM e MOYA J. Chikungunya na República Dominicana: lições 

aprendidas nos primeiros seis meses. Rev. Panam Salud Publica. 36 (5): 336-41, 2014. 

PINEDA C. et al. Chikungunya in the region of the Americas. A challenge for rheumatologists and 

health care systems. International League of Associations for Rheumatology (ILAR). Vol. 35, 

páginas 2.381 – 2.385. 2016. DOI: 10.1007/s10067-016-3390-y. 

PRINCE HE, et al. Chikungunya virus RNA and antibody testing at a National Reference Laboratory 

since the emergence of Chikungunya virus in the Americas. Clin Vaccine Immunol. 22:291–7, 2015. 

DOI: 10.1128/CVI.00720-14. 

RAHMAN M.M, et al, Clinical and Laboratory Characteristics of an Acute Chikungunya Outbreak 

in Bangladesh in 2017. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene. Páginas 1 a 6, 

2018. DOI:10.4269/ajtmh.18-0636. 

RENAULT, et al. A Major Epidemic of Chikungunya Virus Infection on Réunion Island, France, 

2005–2006. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene. 77 (4), páginas 727 – 731, 

2007. 

RODRIGUEZ-MORALES AJ, et al. Post-chikungunya chronic arthralgia: a first retrospective 

follow-up study of 39 cases in Colombia. Clin Rheumatol. 2015. http://dx.doi.org/10.1007/s10067-

015-3041- 8. 

SÁNCHEZ, JG e ARROYO, GFR. Chikungunya Virus: History, Geographic 

Distribution, Clinical Picture, and Treatment. PRHSJ, vol. 37, Nº 4, dezembro de 2018. 

SCHILTE C, et al. Chikungunya Virus-associated Long-term Arthralgia: A 36-month Prospective 

Longitudinal Study. PLoS Negl Trop Dis 7(3): e 2137. 2013. doi:10.1371/journal.pntd.0002137. 

SEAN et al. Local and regional dynamics of chikungunya virus transmission in Colombia: the role 

of mismatched spatial heterogeneity. BMC Medicine, 2018. https://doi.org/10.1186/s12916-018-

1127-2. 

SILVA-JÚNIOR, E.F. da et al. The Medicinal Chemistry of Chikungunya Virus. Bioorganic & 

Medicinal Chemistry, 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2017.06.049. 

SILVA, Nayara Messias da et al. Vigilância de chikungunya no Brasil: desafios no contexto da Saúde 

Pública. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, volume 27, número 3, e 2017127, 2018. Acessos em 19 

junho. 2019. Epub 03 – Set -2018. http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742018000300003. 

SILVA, TCC et al. Aspectos epidemiológicos da chikungunya no estado do Espirito Santo, Brasil, 

2014 a 2017. Revista Guará. 2018. Volume 6, número 9, páginas 21 a 30. DOI: 

https://doi.org/10.30712/guara.v6i9.19492 

Sistema de Monitoramento diário de Agravo (SIMDA). População segundo o sexo, Fortleza, 2019. 

<http://tc1.sms.fortaleza.ce.gov.br/simda/populacao/sexo> 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4009/chikungunyavirus.pdf?sequence=1
https://doi.org/10.1186/s12916-018-1127-2
https://doi.org/10.1186/s12916-018-1127-2
http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2017.06.049
http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742018000300003
https://doi.org/10.30712/guara.v6i9.19492
http://tc1.sms.fortaleza.ce.gov.br/simda/populacao/sexo


76 

 

STEART-IBARRA, AM et al, The Burden of Dengue Fever and Chikungunya in Southern Coastal 

Ecuador: Epidemiology, Clinical Presentation, and Phylogenetics from the First Two Years of a 

Prospective Study. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene. N 98, páginas 1444 

a 1459. 2018. doi:10.4269/ajtmh.17-0762 

SVS Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde. Monitoramento dos Casos de Dengue, 

Febre de Chikungunya e Febre pelo vírus Zika até a Semana Epidemiológica 52, 2017. Disponível 

online: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/23/Boletim-2018-001-

Dengue.pdf> (acessado em 26 de dezembro de 2018) Vírus 2018 , 10, 62315 de 17. 

TANDALE, B V, et al. Systemic inovolvements and fatalities during Chikungunya epidemic in India, 

2006. Jornal of Clinical Virology. Volume 46, páginas 145 – 149, 2009. Doi: 

10.1016/j.jcv.2009.06.027. 

THIBERVILLE SD, et al. Chikungunya Fever: A Clinical and Virological Investigation of 

Outpatients on Reunion Island, South-West Indian Ocean. PLoS Negl Trop Dis.; 7: e 2004. 2013. 

TRINA DAS, JJH, et al. Multifaceted innate immune responses engaged by astrocytes, microglia and 

resident dendritic cells against Chikungunya neuroinfection. Journal of General Virology. Ed.96, 

páginas 294–310, 2015. 

TSETSARKIN, KA; et al. Chikungunya vírus: Evolução e genética determinantes da emergência. 

Curr. Opin. Virol. 1, páginas 310 -317. Ano 2011. [CrossRef] [PubMed]. 

THIBERVILLE SD, et al. Chikungunya Fever: A Clinical and Virological Investigation of 

Outpatients on Reunion Island, South-West Indian Ocean. PLoS Negl Trop Dis.; 7: e 2004. 2013. 

VEGA, FLR et al. Emergence of chikungunya and Zika in a municipality endemic to dengue, Santa 

Luzia, MG, Brazil, 2015-2017. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., Uberaba, v. 52, e - 20180347, 2019. 

Epub Jan14, 2019. http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-0347-2018.  

VAIRO F, et al. Local transmission of chikungunya in Rome and the Lazio region, Italy. PLoS ONE 

13.2018 (12): e 0208896. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208896 

WEAVER SC. Arrival of chikungunya virus in the new world: prospects for spread and impact on 

public health. PLoS neglected tropical diseases,; 8(6), e 2921. 2014. Disponível em 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4072586/. Acessado em 06 de setembro de 2016. 

WIKAN N, et al. Chikungunya Virus Infection of Cell Lines: Analysis of the East, Central and South 

African Lineage. PLoS One;7: e 31102, 2012. 

WIMALASIRI-YAPA, BMCR, et al. Chikungunya virus in Asia – Pacific: a systematic review, 

Emerging Microbes & Infections, 8:1, 70-79, 2019 Doi: 10.1080/22221751.2018.1559708. 

YAP G, et al. Evaluation of Chikungunya diagnostic assays: differences in sensitivity of serology 

assays in two independent outbreaks. PLoS Negl Trop Dis. 2010; 4: e 753 

YUSOFF, AF, et al. The assessment of factors for the Central/east African Genotype of chikungunya 

virus infections in the state of Kelantan: a case control study in malasia. BMC Infectious Deseas. 

2013. Doi: 10.1186/1471-2334-13-211. 

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt-BR&u=http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/23/Boletim-2018-001-Dengue.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt-BR&u=http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/23/Boletim-2018-001-Dengue.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt-BR&u=http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/23/Boletim-2018-001-Dengue.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.coviro.2011.07.004
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=auto&tl=pt-BR&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21966353
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208896


77 

 

ZELLER H, et al. Chikungunya: Its History in Africa and Asia and Its Spread to New Regions in 

2013–2014. The Journal of Infectious Diseases S U. Disponível em: 

<http://jid.oxfordjournals.org/> at University of South Carolina on December 5, 2016. 

Simião AR, Barreto FKA, Oliveira RMAB, Cavalcante JW, Neto ASL, Barbosa RB et al. A major 

chikungunya epidemic with high mortality in northeastern Brazil. Rev. Soc. Bras. Med. Trop 

[Accepted for publication], 2019. 
 

Cavalcanti LPG, Escóssia KNF, Simião AR, Linhares PMC, Lima AAB, Lopes KW. Experience of the Committee for 
the Investigation of Deaths by Arboviruses in Ceará, Brazil, in 2017: advances and challenges. RESS. [Accepted for 

publication], 2019. 

 



78 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de Investigação de Dengue e Febre de Chikungunya, Sinan, Ministério da Saúde 

(frente).
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Anexo 2. Ficha de Investigação de Dengue e Febre de Chikungunya, Sinan, Ministério da Saúde 

(verso). 
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