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As manifestações articulares são descritas como o principal quadro clínico que 
diferencia a chikungunya da dengue, e embora a dengue também possa 
começar com poliartralgia, esse é geralmente o fenômeno mais importante em 
termos de morbidade nos casos de chikungunya. A evolução da chikungunya 
para formas subaguda e crônica inclui poliartralgia, poliartrite, tenossinovite-
entesopatia, e em 63% dos casos a presença desses sintomas se manteve por 
até um ano e meio após a infecção inicial, incluindo neuropatias e depressão. A 
sociedade brasileira de dengue/arboviroses afirma que idade superior a 45 
anos, sexo feminino, artropia ou cardiopatia prévia são fatores de risco para 
aumento da morbidade decorrente da chikungunya. O objetivo da pesquisa foi 
identificar os casos estabelecendo a incidência, a fim de direcionar melhores 
ações em saúde para o esclarecimento da população sobre a patologia. Foi 
realizado um levantamento da faixa etária dos pacientes acometidos pela 
chikungunya na cidade de Maceió entre janeiro e maio de 2016 através das 
fichas de notificações compulsória fornecidas pelo SINAN.  A incidência total foi 
de 95 notificações, onde 33,68% (32) apresentavam idade superior a 45 anos, 
19 mulheres e 13 homens. Uma vez que a idade é um importante fator de risco 
para a morbidade da chikungunya, a identificação desses pacientes 
possibilitará uma intervenção profilática para retardar ou anular os efeitos dos 
sinais e sintomas de morbidade, contribuindo para o direcionamento das ações 
em saúde, priorizando pacientes de risco ou com chances de aumento da 
morbidade por patologias prévias.  

 

Palavras-chave: chikungunya, faixa etária, Maceió. 

 

Apoio: Financiamento próprio 

 

 


