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Chikungunya é uma arbovirose caracterizada por fortes dores e inflamações 

articulares que podem ser debilitantes, especialmente na fase aguda. A doença 

pode se estender por meses, chegando às fases subaguda e crônica. É um 

problema de saúde pública, pois o paciente necessita ir à unidade de saúde 

várias vezes, ausentando- se do trabalho. Trata-se de estudo transversal 

objetivando caracterizar o comprometimento articular dos pacientes acometidos 

por chikungunya no município de Feira de Santana (BA) e região. Os pacientes 

com suspeita de chikungunya passaram por entrevista através de questionário 

estruturado, definiram a intensidade de sua dor de acordo com a Escala 

Analógica Visual (EAV) e consulta médica; a EAV mede a intensidade da dor em 

uma escala que vai de 0, quando não há dor, até 10, que representa a maior 

sensação dolorosa. Em seguida, uma amostra de sangue foi coletada para o 

diagnóstico da infecção, através da pesquisa de anticorpos IgM anti-CHIKV, 

utilizando-se um teste imunoenzimático no formato ELISA. Dos 210 pacientes 

atendidos no período de julho de 2015 a abril de 2016, 164 (78,1%) obtiveram 

resultado positivo para IgM anti-CHIKV. Destes, 163 (99,4%) apresentaram dores 

articulares e inflamação, sendo 110 (67,5%) com dores fortes (8, 9 e 10 na EAV). 



Dos pacientes com resultado positivo, 113 (68,9%) eram do sexo feminino, todas 

com dor. As articulações mais atingidas em ambos os lados foram as falanges 

proximais de mãos com 142 pacientes (87,1%), seguidos pelas falanges médias 

de mão e metacarpos (139 pacientes-85,2%), punhos (138-84,7%), falanges 

distais de mão (136-83,4%), tornozelos (135-82,8%), metatarsos (127-77,9%) e 

falanges distais e médias de pés (120-73,6%). Este estudo demonstra a 

bilateralidade e simetria do acometimento articular desta patologia. Por ser tratar 

de doença nova e de caráter epidêmico no país, são importantes estudos na área. 
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