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 No início do primeiro semestre de 2016, o Recife identificou um aumento no 
número de casos de arboviroses, acima do limite máximo esperado, para os 
anos anteriores, com 23.090 notificações, sendo 7.521 notificações para 
chikungunya (CHIK), com evolução para o óbito de 89 casos suspeitos, até a 
semana epidemiológica 21 (28/05/16). O estudo relata os óbitos confirmados 
por CHIK neste período. Para tanto, foram utilizados os questionários das 
investigações domiciliares, os formulários das investigações hospitalares, os 
laudos do Serviço de Verificação de Óbito e os resultados laboratoriais 
específicos. No período estudado, foram confirmados 10 óbitos por CHIK por 
meio do critério laboratorial, com clínica e epidemiologia compatíveis. Destes, 
04 casos ocorreram em idosos (>77 anos), 02 em adultos (>40 anos), 01 em 
pré-adolescente (12 anos), 02 em crianças (< 01 ano) e 01 feto. A maior idade 
observada foi 94 anos e a menor foi um óbito fetal. Não houve diferença entre 
sexos.  A mediana entre o início da doença até a data do óbito foi de 14 dias. 
Os sinais e sintomas observados foram febre, mialgia, cefaleia, artralgia, 
edema em membros, hiperemia dos membros inferiores, náusea, astenia, 
prostração, sudorese, inapetência, diarreia, descamação em pele, alterações 
respiratória e cardíaca, sonolência, irritabilidade, delírios, vômito, convulsão, 
parestesia; 5/10 apresentaram comorbidades. As causas básicas, descritas na 
Declaração de Óbito, incluíam afecções cardíacas: doença cardíaca 
hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva); acidente vascular cerebral 
não especificado; afecção hemorrágica não especificada; afecções 
neurológicas, como paraplegia não especificada, encefalite viral não 
especificada, microcefalia, e outras afecções, como cirrose hepática, afecção 
materna não especificada e septicemia não especificada. O conhecimento do 
perfil epidemiológico destes óbitos é fundamental para subsidiar medidas de 
assistência e prevenção dos casos letais de CHIK.   
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